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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
    در صورتی که این شهرهای کوچک همه امکانات را در مقیاس خردتر نداشته باشند ،  نه تنها باری از دوش مادرشهراصفهان برداشته نمی شود بلکه این رفت و آمدهای مکرر درکنار نبود امکانات 

حمل و نقلی موجب ترافیک و افزایش آلودگی  هوا می شود و جمعیت پذیری مناسب این شهرها را نیز به دلیل نبود امکانات با شکست روبرو می کند.

قیمت 500 تومان

راه نجاتی که برای فشار جمعیتی اصفهان اندیشیده شد:    

شهرهای کوچک با پیش فرض های بزرگ

بازار طال و سکه  97/10/5 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,500,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,650,0005,041,000جدید

1,900,0002,521,000نیم سکه

1,180,0001,441,000ربع سکه

650000701,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0002,118,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18326600488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

به مناسبت روز پتروشیمی؛

قدرت زیر زمینی
هشــتم دی ماه به عنــوان روز 
صنعت پتروشــیمی در تقویم 
رســمی کشــور ما نــام گرفته 
اســت. این روز از سال 1393 به 
تقویم رسمی کشور اضافه شد. 
اما دلیل این نام گذاری چه می 
تواند باشد؟ صنعت پتروشیمی 
در کشــور چقدر می تواند مهم 
باشد که یک روز را به این صنعت 

اختصاص داده ایم. 
در شــرایط تحریم هــای فعلی 
پتروشــیمی های کشــور چه 
اوضاعــی دارنــد و کارگــران 
پتروشــیمی در چــه وضعیت 
معیشتی به سر می برند؟  اینها 
همه سواالتی اســت که در روز 
صنعت پتروشــیمی باید جواب 
داده شود و بررســی شود تا این 
صنعت بزرگ کشــورمان بتواند 

باری از اقتصاد کشورمان بردارد.
از سال های 1343 تا 1365 سه 
برنامه عمرانی برای گســترش 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در کشــور انجام شد.که حاصل  
آن تامیــن نیــاز داخلــی بــه 
کودهای شــیمیایی ومواد پایه 

پتروشیمیایی و شیمیایی و...

گریز از خام فروشی طالی سیاه؛

 نگاه خاورمیانه
 به توسعه پاالیشگاه  ها

طبق بررسی آژانس بین المللی انرژی با توجه به 
کاهش قیمت نفــت ، تولیدکنندگان نفت برای 
تنوع منابع درآمدی خود باید صنایع پایین دستی 

را توسعه دهند.
از دهه 19۷۰ میالدی بســیاری از کشــورهای 
صادرکننده نفت و گاز که پیش از آن اقتصادشان 
کامال متکی به صادرات نفت و گاز بوده درصدد 

تنوع بخشی به اقتصاد خود برآمده اند. 
افت قیمت ها در ســال ۲۰14 باعث شد این 
کشورها انگیزه بیشتری برای این کار بیابند 
و از ســوی دیگر دو تحول مهم نیز در عرصه 
انرژی جهان نگرانی های بیشــتری برای این 
کشورها رقم زد که موجب انگیزه  بیشتر برای 

تنوع بخشی اقتصاد شد؛ ...

کاهش قیمت شوینده ها به زودی
مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت،  معدن و تجارت 

گفت: با توجه به افزایش نیاز مردم به مواد شوینده در ماه های 
پایانی سال، تولیدکنندگان برای اعمال تخفیف و کاهش 

قیمت ها اعالم آمادگی کرده اند.
 »مهدی صادقی نیارکی«افزود: 6۰ تا ۷۰ درصد مواد اولیه 

مورد نیاز تولید مواد شوینده از جمله مواد پتروشیمی، امالح 
معدنی، کربنات، اسانس ها، برخی افزودنی ها و غیره وارداتی و 

مشمول ارز نیمایی است.
بر پایه سیاست های جدید ارزی دولت که از نیمه مردادماه ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S
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فراخوان عمومي دعوت به ارزيابي کیفي مناقصه گران

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظـر دارد  : شرکتهای پیمانکاری واجد صالحیت را جهت انجام خدمات جدول ذيل به استـناد 
قانون برگـزاري مناقـصات و آئـین نامه معـامالت شناسایی و رتبه بندی نماید.

بمنظورارزیابي توان اجراي کارپیمانکاران متقاضي، ازکلیه شرکتهاي ذیربط که ظرفیت آماده بکاردراین زمینه دارنددعوت میشود:
اسناد ارزیـابي مناقصه  را از طریق سایتهای زیر دریافت  و به  آدرس: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 
توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 031-32216102 

واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
   http://tender.tavanir.org.ir             : 1-سایت  اینترنتي معامالت توانیر به نشانی
  http://iets.mporg.ir          : 2-سایت  اینترنتي پایگاه ملي مناقصات ایران به نشانی

  http://eepdc.ir   :3-سایت  اینترنتي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
 

 مدارک مورد نیاز:
* در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند جهت تهیه ضمانتنامه و ارائه 

پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد . 
* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج مي باشد. 

* به مدارک فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و 
مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

* ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت  www.eepdc. irجهت به روز رسانی مدارک 
ثبتی الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان

آگهي فراخوان عمومی

فراخوان ارزیابي کیفي مناقصهشماره فراخوانردیف

شناسائی پیمانکار جهت انجام فعالیتهای مرتبط بامرکزفوریتهای برق)121(، عیب یابی کابل 19761011
و دیزل ژنراتورها

29761013
شناسائی پیمانکار جهت واگذاری فعالیتهای مرتبط با

نگهداری،پشتیبانی،به روز رسانی سیستم GIS در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان

تاریخ توزیع اسناد : 1397/09/24
مهلت تحویل اسناد به تدارکات: حداکثر تا پایان وقت اداری  روز شنبه مورخ  1397/10/04

شـرکت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد : اجناس مازاد خود را به شرح ذیل  باستـناد قانون 
برگـزاري مزایده و آئـین نامه معـامالت شرکت خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند.

پیشنهاد دهندگان حقوقي وحقیقي می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 1397/10/08 تاریخ 1397/10/15 از طریق سایتهای ذیل دریافت وحداکثرتا پايان 
وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/10/22 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسی-خیابان عباس آباد -ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان 
طبقه همکف- دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ 1397/10/23 با حضور اعضاء کمیسیون 

معامالت باز و قرائت خواهدشد .     
1-  شرکت کنندگان در مزایده مي توانند جهت بازدید از کاالها از تاریخ 1397/10/08تا تاریخ 1397/10/19 همه روزه به غیرازایام تعطیل ازساعت 8 صبح 

لغایت 15 به آدرس مندرج درماده 2 اسناد مزایده )محل استقرارکاال( مراجعه نمایند. 
2-  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32240691-031 واحد مناقصات و مزایده ها تماس حاصل فرمائید.

  http://tender.tavanir.org.ir        3-  سایت  اینترنتي معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir       4-  سایت  اینترنتي پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir 5-  سایت  اینترنتي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
6-  جهت خرید اسناد مزایده: مبلغ 300/000 ریال به حسابجاری سپهر0101906766004 بانک صادرات شعبه میدان آزادی بنام شرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان واریز و فیش نقدی مربوطه داخل پاکت قرارگیرد.
پیشنهاد دهنده جهت ردیف 1 موضوع مزایده باید تولید کننده سیم و کابل یا نماینده تولیدکننده باشد.

*  به پیشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*   شرکت کنندگان در مزایده می بایست یک  روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصات و قراردادها ، 

ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مزایده گران می باشد.
*  کلیه هزینه های حمل وبارگیري،مالیات, عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و  غیره به عهده برندگان مزایده خواهد بود .

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.     
* حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الزامی  میباشد. 

*  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.   
*   سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج مي باشد.

شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان

آگهي مزايده عمومي

موضوع مزایدهردیف
مقدار 
برآورد

شماره 
مزایده

تاریخ 
توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

تاریخ 
برگزاری 

مزایده

ساعت 
برگزاري

مبلغ ضمانت 
نامه 

1
انواع سیم مسی  

100/000اسقاط 

5%  مبلغ 10 صبح979100397/10/0897/10/1597/10/23
پیشنهادی

انواع کابل مسی 2
اسقاط

30/000

انواع سیم 3
آلومینیوم  اسقاط 

18/000

انواع کابل 4
آلومینیوم اسقاط

10/000

شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان 

وی مهم ترین مشــکالت 
مردم شرق و غرب اصفهان 
را خشــکی زاینــده رود 
اعالم کرد و افزود: در حال 
حاضر همه مســئوالن در 
اســتان اصفهان در همه 
سطوح، پیگیر رفع مشکل 
زاینده رود هســتند و امیدواریم هر چه 

زودتر این مشکل برطرف شود.
شهردار اصفهان به پیگیری حل مشکل 
زاینده رود از طریق برگزاری جلســاتی 
با مشاوران رهبر معظم انقالب، رییس 
جمهــور، معاونــان رییــس جمهور و 
همچنین ارســال نامه ای بــرای رهبر 
معظم انقــالب در خصوص چالش های 
ناشی از خشــکی زاینده رود اشاره کرد 
و گفت: در این برهه همه مسئوالن باید 
به صورت منطقی، هماهنگ و منسجم 
مســاله آب را به عنوان اولویت کارهای 

خود پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه همه، مشکالت آب را 
رصد می کنند، افزود: شــاید اختالفی 
بین مســئوالن وجود داشــته باشد اما 
این اختالف نظر در خصوص طرح های 
مطرح برای آب اســت؛ اگــر بخواهیم 
مســاله زاینده رود رفع شود باید کمک 
کنیم آب به تاالب گاوخونی برســد تا 
کشاورز غرب شــهر اصفهان نیز از این 
آب جاری اســتفاده کند؛ ســه هزار و 
۷۰۰ هکتار فضای ســبزاصفهان و یک 
هزار و 3۰۰ هکتارفضای ســبز منازل و 
ادارت  آبیاری وهمچنین در پایین دست 
روستاها، بخش جرقویه، هرند، اژیه و ... 

مشروب شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه سیاست جریان 
آب از غرب تا شرق اســتان باید دنبال 
شــود، گفت:  گردش ۲3 کیلومتر آب 
در وسط شهر مشکلی را رفع نمی کند، 
این در حالی اســت که افکار عمومی بر 
این باور است که در صورت گردش آب 

مساله زاینده رود حل می شود.

 کمبود آب بزرگ ترین خطر در شهر 
اصفهان است

وی تاکید کــرد: اگر تــاالب گاوخونی 
آبیاری شود همه بیماری هایی که اکنون 
وجود دارد درمان می شود؛ کمبود آب 
بزرگ تریــن خطر در شــهر اصفهان و 

شعاع 3۰ کیلومتری آن است.
شــهردار اصفهان افزود: اگــر رودخانه 
جاری نباشد بزرگ ترین دستاوردهای 
بشری یعنی آثار تاریخی در شهر اصفهان 
آسیب می بیند؛ بنابراین آب باید به طور 
طبیعی جریان داشته باشد تا سفره های 
آب زیرزمینی و اســفنج ها تازه بماند و 

دچار فرونشست نشویم.
وی تاکید کرد: آب باید به صورت دائمی 
در رودخانــه زاینده رود با اســتفاده از 
راهکارهای قانونی جاری شود تا بتوان 
حقوق کشاورزان شــرق و غرب را احیا 

کرد.
نوروزی افزود: از همه مسئوالن و اعضای 
شوراهای بخش مرکزی و غرب  و شرق 
اصفهان اســتدعا دارم به غیر از مسیر 

قانونی مسیر دیگری را طی نکنید؛ شما 
باید افکار عمومی را هدایت کنید چون 
شما افرادی قابل اعتماد و موثق هستید.

وی افزود: شرق اصفهان از همان ابتدای 
انقالب کمتر از امکانــات ملی بهره مند 
بوده و کمتر توســعه یافته است اما این 
مردم همیشــه هزینه دادند؛ هیچ کس 
دوران دفاع مقدس را فراموش نمی کند 
هیچ روستایی نیست که برای آرمان ها 
تالش نکــرده و هزینه نداده باشــد که 
این به مفهوم اعتماد به نظام جمهوری 

اسالمی است .
شهردار اصفهان به لزوم تغییر در الگوی 
کشت در شــرق اصفهان تاکید کرد و 
گفت: کشاورزی سنتی در شرق اصفهان 
جواب نمی دهد باید برای نســل آینده 
به دنبال کارهای جدید بــود؛ بیش از 
دو هــزار نفــر از جوانــان اصفهان در 
دانشگاه ها و بهترین رشــته ها در حال 
تحصیل هســتند؛ بهترین اســاتید و 
دانشــجویان در بهترین دانشگاه ها در 
کشور و در جهان از روســتائیان شرق 
 اصفهان هســتند که این مایه افتخار و

 سرمایه است.

نوروزی تشریح کرد::

بزرگترین خطر در شهر اصفهان و شعاع 30 کیلومتری آن!

 اگر رودخانه جاری 
نباشد بزرگ ترین 

دستاوردهای بشری 
یعنی آثار تاریخی در 
شهر اصفهان آسیب 
می بیند؛ بنابراین آب 

باید به طور طبیعی 
جریان داشته باشد 

تا سفره های آب 
زیرزمینی و اسفنج ها 

تازه بماند و دچار 
فرونشست نشویم.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه سیاست جریان آب از غرب تا شرق استان اصفهان باید دنبال شود، گفت: گردش 23 کیلومتر آب در 
وسط شهر مشکلی را رفع نمی کند، این در حالی است که افکار عمومی بر این باور است که در صورت گردش آب مساله زاینده رود رفع 
می شود. قدرت اله نوروزی با حضور در همایش »شوراهای اسالمی بخش مرکزی اصفهان« با بیان اینکه هر چند در روستاها نقشی ندارم 
اما به عنوان عضوی از شورای شهرداری ها و دهیاری های کشور توان پیگیری امور روستاییان را دارم، اظهار کرد: همچنین در اجالس 
کالنشهرها نیز که شامل هفت کالنشهر تهران، قم، اصفهان، تبریز، مشهد، شــیراز و اهواز است نیز پیگیری های الزم را در خصوص 

مشکالت روستاها انجام می دهیم که برای این مناطق بسیار کمک کننده است.

ایمنا
گـــزارش
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قدرت زیر زمینی
ادامه از صفحه یک:

... - احداث مجتمع های پتروشیمی 
متعدد از جمله بندرامام که به ایران 
ـ ژاپن معروف شــد، فارابی )ایران 
نیپون(، خــارک، پــازارگاد، کربن 
اهواز)ایران (، رازی )شاهپور( و طرح 
های توسعه پتروشیمی شیراز بود.  اما 
متاسفانه از انجایی که پیشرفت در 
صنعت پتروشیمی برای کشور ایران 
همیشه جز معضالت کشورهای دیگر 
بوده اســت با تحمیل جنگ هشت 
ســاله به ایران باعث شدند صنعت 
پتروشیمی در کشور با رکود مواجه 
شــود . بعد از جنگ ایــران و عراق 
پتروشیمی ایران دوباره به بازسازی و 
گسترش پرداخت اما این بار نیز فشار 
تحریم ها از سال1380 این صنعت را 
دچار چالش های متعددی کرد. البته 
با  وجود تمام این مشکالت همچنان 
پترو شــییمی ایران توانسته رتبه 
 دوم در منطقه را به خود اختصاص

 دهد. 
از 8 دی ماه 1343 یعنی اولین روز 
کاری پتروشیمی ها در ایران حدود 
54 ســال می گذرد. البتــه ایجاد 
صنعت پتروشــیمی در کشــور به 
دهه 1330 شمسی برمی گردد. در 
اواخر این دهــه وزارت اقتصاد وقت 
به منظور گسترش و توسعه صنعت 
پتروشیمی در کشور بنگاه شیمیایی 
کشــور را تاســیس نمود و شرکت 
مزبور در ســال 133۷ طرح احداث 
کارخانه کود شــیمیایی مرودشت 
فارس )پتروشیمی شیراز( را به اجرا 
گذاشت.با توجه به اهمیت این صنعت 
در کل کشور، نقش مهم آن در توسعه 
مناطق مختلف کشور، ایجاد اشتغال 
و درآمدهای ارزی و مخصوصا با توجه 
به اینکه » صنعت پتروشیمی عمال 
نماد توســعه صنعتی ایران پس از 
انقالب به شــمار می رود« شایسته 
بــود روزی در تاریخ کشــورمان به 
عنوان »روز ملی صنعت پتروشیمی« 
ثبت شود. که شــورای عالی انقالب 
روز8 دی ماه را از سال 1393 یعنی 
درست در 50سالگی پتروشیمی به 
 روز صنعت پتروشــیمی اختصاص

 داد.
با خبر شــروع تحریم ها بیم بر سر 
پتروشــیمی ها و لوازم و تجهیزات 
اولیه شان باال گرفت تا جایی که گفته 
می شد با دســت نیافتن احتمالی 
ایران به این تجهیــرات، کل تولید 
پتروشــیمی ها نیز دچار مشــکل 
احتمالی خواهد شد. اما اینطور که 
مشخص است نفت ایران هنوز برای 
کشــورهای دیگر اهمیت خود را از 
دست نداده اســت و آمریکا به چند 
کشور از جمله هند وچین اجازه داد تا 
در مبادالت نفتی با ایران قرار بگیرند. 
اما بعد از تحریم ها مشــکالتی در 
صنعت پتروشیمی رخ داد که عمدتا 

داخلی بود! 
تحریم ها باعث شد قیمت دالر سر 
به فلک بگذارد و بــی تدبیری های 
داخلی نیز به این جریان کمک کرد . 
اما پتروشیمی ها که هنوز برای فروش 
محصوالت خود مشــتری دست به 
نقد داشــتند حاضر نبودند ارز های 
خود را با قیمت دولتــی به بازار و به 

دولت بدهند.
 این جریان ادامه داشت تا مسئولین 
امــر گفتنــد: اگــر شــرکت های 
پتروشیمی خواهان فروش ارز خود 
در بازار آزاد هســتند، باید خوراک 
خود را با قیمــت آزاد  از شــرکت 
نفت تامین کنند به مدد فشارهای 
مختلف  پتروشیمی ها مجبور شدند 
ارز خود را در ســامانه نیما به ثبت 
برســانند و هنوز با وجود تحریم ها 
صنعت پتروشــیمی از بزرگترین و 
ارز آورترین صنعت های کشور است 
که این مهم میسر نمی شود مگر به 
 مدد کارگران زحمــت کش عرصه

 پتروشیمی.

اقتصاد استان
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طنز، ابزار کارآمد برای بیان دغدغه های ترافیکی
چهلمین نشست هم اندیشی اصفهان فردا برای بیان دغدغه های جوانان طنزپرداز، کاریکاتوریست و 

کارتونیست است اصفهان با حضور شهردار و چند تن از مدیران شهری برگزار شد.
به گزارش پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان، پیام پورفالح،  مدیر خانه کاریکاتور اصفهان در این نشست 
اظهار داشت: تشکل کاریکاتور در اصفهان خیلی زودتر از شهرهای دیگر تشکیل شد و خوشبختانه حضور 

فعالی در مطبوعات، رسانه ها و جشنواره ها داشته است.
وی ادامه داد: علی رغم قدرتی که کاریکاتور در ثبت آثار تاریخی و هنری شــهر دارد، متاسفانه از ظرفیت 

کاریکاتور در شهر استفاده نکردیم؛ طرح های زیادی در خانه کاریکاتور تولیدشده ولی پخش نشده است.
پورفالح در پایان صحبت های خود به برگزاری نمایشگاه شهری و استفاده از این اثر در فضای شهری اشاره کرد.

در ادامه  مراسم، فریده روشن رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی شورای شهر اصفهان با اظهار خشنودی از بیان دغدغه های شهری توسط 
جوانان بیان کرد: با توجه به بحث انتقادات در جامعه  امروز وقتی بخواهیم خیلی دوستانه انتقاد کنیم، باید از طنز استفاده کنیم؛ ولی در 

اصفهان از این فرصت استفاده  نشده است.
وی با اشاره به کسب مقام اول اصفهان در بحث فرهنگ ترافیک گفت: یکی از ابزارهای خیلی کارآمد در این زمینه، کاریکاتور است.

بنابراین نه تنها باری از 
دوش مادرشهر برداشته 
نمی شود بلکه این رفت 
و آمدهای مکرر درکنار 

نبود امکانات حمل و نقلی 
موجب ترافیک و افزایش 

 آلودگی  هوا 
می شود و جمعیت 
پذیری مناسب این 

شهرها را نیز به دلیل نبود 
 امکانات با شکست روبرو 

می کند؛ به عالوه بسیاری 
از مهاجران ممکن است 
به دلیل کمبود امکانات 

این شهرها، در نهایت 
مادرشهر اصفهان را 

برای سکونت خود 
انتخاب کنند که موجب 
افزایش جمعیت و ایجاد 

 مشکالتی در پی آن
 می شود. 

راه نجاتی که برای فشار جمعیتی اصفهان اندیشیده شد:    

شهرهای کوچک با پیش فرض های بزرگ

شهر اصفهان با جمعیتی بیش از دو میلیون نفر دومین شهر 
صنعتی کشور محسوب می شود؛ این شهر بیشترین میزان 
مهاجرت کشور را به خود اختصاص داده است و این موضوع 
مهم لزوم ایجاد شهرهای اقماری در اطراف مادرشهر اصفهان 

را با ضرورتی اجتناب ناپذیر روبرو کرده است.
زمانی که اصفهان به عنوان قطبی برای ایجاد صنایع بزرگ در 
نظر گرفته شد، بسیاری از اصفهانی هایی که اکنون مویی سپید 
کرده اند، کودکی خردسال بیشتر نبودند؛ در آن زمان کسی 
شهر اصفهان را همانند امروز تا این اندازه پرجمعیت و متراکم 
تصور نمی کرد؛ ایجاد مراکز صنعتی، اصالحات ارضی و جنگ 
تحمیلی همه دست به دست هم داد تا در هر دهه سیل جمعیتی 
از استان های همجوار و حتی استان های مرزی به سمت استان 

اصفهان و مشخصا مرکز استان به راه بیفتد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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    در صورتی که این شهرهای کوچک همه امکانات را در مقیاس خردتر نداشته باشند ،  نه تنها باری از دوش مادرشهراصفهان برداشته نمی شود بلکه این رفت و آمدهای 
مکرر درکنار نبود امکانات حمل و نقلی موجب ترافیک و افزایش آلودگی  هوا می شود و جمعیت پذیری مناسب این شهرها را نیز به دلیل نبود امکانات با شکست روبرو می کند.

مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد

برنامه صادرات 1.5 تا 2 میلیون تن فوالد 
تا پایان سال

مدیرعامل فوالدمبارکه در خصوص تاثیرات حذف سقف رقابت در 
بورس کاال اظهار کرد: برداشته شدن این سقف در بورس کاال منجر 
به کاهش شــکاف قیمتی بین قیمت فروش تولیدکننده و قیمت 

مصرف کننده نهایی شد.

حمیدرضا عظیمیــان در خصوص تاثیرات حذف ســقف رقابت در بورس 
کاال اظهار کرد: برداشــته شدن این ســقف در بورس کاال منجر به کاهش 
 شکاف قیمتی بین قیمت فروش تولیدکننده و قیمت مصرف کننده نهایی

 شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه یادآور شد: حذف سقف قیمتی در بورس کاال به نفع 
تولیدکننده و مصرف کننده واقعی شده و با حذف دالالن از بازار به حمایت از 

تولید ملی انجامیده است.
وی خاطرنشــان کرد: در چنین شــرایطی، انگیــزه تولیدکنندگان برای 
ســرمایه گذاری در تولید افزایش می یابد و طرح های توسعه فوالدسازان با 

سرعت بیشتری پیش می روند.
عظیمیان اعالم داشت: نتیجه چنین اقدامی، حذف واسطه ها از زنجیره توزیع 
بود و در چنین شرایطی، نقدینگی بیشتری به دست تولیدکننده می رسد تا 

تولید خود را توسعه دهد.
مدیرعامل فوالد مبارکه سازوکار فعلی را شفاف تر از قبل دانست و اظهار کرد: 
صحبت هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده تا سازوکار خرید و 

فروش در بورس کاال برای تولیدکننده و مصرف کننده راحت تر شود.
وی متذکر شد: در ساز و کار پیشنهادی، شرکت های دارای پروانه بهره برداری 
و تولیدکنندگان در اولویت خواهند بود و بر اساس سهمیه مشخص شده از 

سوی وزارتخانه، مبادرت به خرید خواهند کرد.
به گفته عظیمیان، فوالد مبارکه حتی در ماه های تحریم نیز توانسته صادرات 
خود را انجام دهد و تالش برای رفع چالش های موجود در این بخش ادامه 

دارد.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: برنامه فوالد مبارکه برای صادرات 
15 الی 20 درصد محصوالت تنظیم شده و از این رو، امیدواریم تا پایان سال 

1.5 الی 2 میلیون تن محصول این شرکت صادر شود.
وی در پایان یادآور شــد: مقاصد صادراتی این شــرکت تغییراتی داشته و 

مشتریان جدیدی جایگزین بازارهای اروپایی شده اند.

دانشگاه صنعتی اصفهان 650 قرارداد با 
صنعت و سازمان ها منعقد کرد

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: این دانشگاه در پنج 
سال گذشته حدود 650 قرارداد پژوهشی به ارزش یکهزار و 500 میلیارد ریال 

با واحدهای صنعتی و سازمان های مختلف منعقد کرده است.
محمد جواد امیدی روز پنجشــنبه در چهاردهمین نمایشگاه پژوهش و 
 فناوری استان اصفهان در گفت و گو با ایرنا افزود: این قراردادهای پژوهشی در 
زمینه های گوناگون از جمله محیط زیست، آب، دفاعی، فوالد، نفت و نیازهای 

دستگاه های اجرایی بوده است.
وی به همکاری برخی صنایع بزرگ کشور با این دانشگاه اشاره و خاطرنشان 
کرد: فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان در صدد سرمایه گذاری یکهزار و 300 
میلیارد ریالی در پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان هستند که قرارداد 

نهایی آن اواخر دی امسال رونمایی می شود.
امیدی با بیان اینکه ماموریت کشوری طرح مدیریت پایش سیستماتیک 
صنایع آالینده )مپسا( به این دانشگاه واگذار شد، تصریح کرد: اصفهان یکی از 
قطب های کشوری در کنار استان های البرز و مرکزی برای اجرای این طرح 
انتخاب و از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دانشگاه معتمد و 

همکار شناخته شده است.

گـــزارش

خــــبـــر

جمعیت ناخوانده ای که 
میزبان، برنامه مشخص و از 
پیش تعیین شده ای برای 
پذیرایی آن نداشت، شاید 
آثار سوء این مهاجرت لجام 
گسیخته در ابتدا قابل درک 
نبود، اما امروزه این رشــد 
مهاجرتی و آثار سوء آن، زندگی و سالمت 
بیشتر شهروندان را تحت تاثیر قرار داده 
است و اکنون به عنوان یک دغدغه ذهن 
مدیران شهر برای اداره این کالنشهر را به 

خود مشغول کرده است.
این معضل جمعیتی زمانی خود را بیشتر 
نشــان داد که برخالف کالنشهر تهران، 
اصفهان امکانــات و هزینه هــای ایجاد 
زیرساخت های مناســب برای جمعیت 
مهمان را نداشــت، بنابراین مادرشــهر 
اصفهان با فشــار جمعیتی روبرو شد که 
از ظرفیت معمول این شــهر خارج بود؛ 
هر چند تالش شــد که این ظرفیت ها و 
قابلیت ها افزایش پیدا کند، اما سرعت این 
تغییرات از سرعت اندیشه و پیاده سازی 
برنامه های مدیــران فراتر رفــت و لزوم 
چاره اندیشی برای این جمعیت ناخوانده 

را اجتناب ناپذیر کرد.
 یکی از این راه حل ها، ایجاد شــهرهایی 
کوچک در اطراف مادرشــهر است با این 
فرض که جمعیت مهاجر قبــل از ورود 
به شهر اصلی در این شــهرهای اقماری 
اسکان پیدا کنند تا اندازه ای از بار و حجم 
جمعیتی بر مادرشــهر کاسته شود؛ این 
شهرهای اقماری اکنون به عنوان شهرهای 
جدید شناخته می شــوند. امیرحسین 
شبانی، کارشناس شهرسازی در این باره 
می گوید: »شــهرهای جدید«در تعریف 
شهرسازی به شهرهایی گفته می شود که 
خارج از مرزهای قانونی شهرهای موجود 
مکان یابی می شوند و مسئولیت پذیرش 
سرریز جمعیت کالن شهرها و شهرهای 
بزرگ را بر عهده دارنــد؛ این طرح ها در 
قالب برنامه آمایش ســرزمین و آمایش 
منطقه ای مورد توجه قــرار می گیرند و 

هدف آن ایجاد تــوازن جمعیتی در یک 
منطقه اســت. وی در تعریف شهر اظهار 
می کند: برخی صنایــع و کارخانه ها نیاز 
به ایجاد محالتی در مجموعه شهرهای 
موجود کردنــد تا کارگــران کارخانه ها 
ســازمان ببینند؛ این شهرک ها در قالب 
کوی های سازمانی و شرکت ها تعریف شده 
است، البته استقالل اقتصادی، اجتماعی و 

هویتی شهر جدید را شهرک ها ندارند. 
شبانی مساله استقالل اقتصادی شهرهای 
جدید و هویت اجتماعــی آن را از دالیل 
تحقق نیافتــن نقش پذیــری واقعی بر 
مبنای هدف این شهرهای جدید می داند 
و می گویــد: زیرســاخت های کالبدی 
و اســتانداردهای ابنیه به نسبت در این 
شهرهای جدید ارائه شده است، اما چون 
هویت اجتماعی و اقتصادی مستقل برای 
این شهرها محقق نشد، شهرهای جدید 
نتوانستند هدف ایجاد خود را به طور کامل 

محقق کنند.

  شهر جدید مجلسی نیاز مبرم به 
امکانات حمل و نقل سریع ریلی دارد

شهر مجلســی از جمله شهرهای اطراف 
اصفهان اســت که طرح توسعه آن سال 
1365 پایه گذاری شــد و ســال 13۷3 
به تصویب شــورای عالی شهرســازی و 
معماری رسید؛ این شهر در 65 کیلومتری 
جنوب غربی اصفهان و هفت کیلومتری 
مجتمع فوالد مبارکه قرار دارد. مدیرعامل 
شرکت عمران شهر مجلسی در این باره 
می گوید: این شهر برای سامان بخشیدن 
به آرایش فضایی جمعیت رو به گسترش 
شــهر اصفهان و فراهم کردن زمینه های 
اشتغال افق جمعیتی این شهر 140 هزار 
نفر است که قرار است در 23 محله از شهر 
مجلسی اسکان پیدا کند، اما تا کنون تنها 
11 هزار نفر تنها در 9 محله این شهر جدید 
ساکن هستند. شهرام مجیدی می افزاید: 
شهر جدید مجلسی درکنار کارخانه ها و 
صنایع بزرگ همانند شرکت فوالد مبارکه 
قرار دارد و بسیاری ساکنان این شهرک در 

این صنایع مشغول به کار هستند؛ شهر 
جدید مجلســی همه امکانات زیربنایی 
از جمله آب، بــرق، گاز، آب و مخابرات را 
دارا است و امکانات آموزشی الزم در همه 
مقاطع تحصیلی از مهدکودک تا مقاطع 
دبیرستان را به ساکنان خود ارائه می دهد 
به عالوه امکانات و خدمــات مورد نیاز از 
جمله مراکز تجاری و تفریحی نیز در این 
شــهر وجود دارد. وی از مجموعه میدان 
کوثر با عنوان هویت شــهر مجلسی یاد 
می کند و می گوید: طرح این میدان که 
برگرفته از معماری اصیل اسالمی » ایرانی 
است در زمینی به وسعت 60 هزار متر مربع 
ایجاد شده است و بناهایی همچون مسجد 
جامع، مجموعه های ورزشی، فرهنگسرا، 
 کتابخانه، بازار سرپوشــیده و مجموعه 
موزه های شهر با مساحتی بالغ بر 30 هزار 
متر در این میدان قــرار دارد. مدیرعامل 
شرکت عمران شهر مجلسی با بیان اینکه 
آب این شهر جدید از منابع آبی زاینده رود 
تامین می شود، می گوید: امکانات زیربنایی 
این شهر مجهز و به روز است به طور مثال 
این شهر بزرگ ترین تصفیه خانه فاضالب 
شهری کشــور را دارد، اما در عین حال 
خاطرنشان می کند که ایجاد زیرساخت 
مترو برای دستیابی ساکنان این شهر به 
مرکز استان در جمعیت پذیری آن و فراهم 

آوردن امکانات بهتر تاثیر بسزایی دارد.
 وزارت راه و شهرسازی زیر مجموعه ای 
به نام شــرکت عمران جدید شــهرهای 
کشور دارد؛ این شرکت موظف است پس 
از مکان گزینی مناســب نسبت به آماده 
ســازی اراضی و فراهم آوردن امکاناتی 
همچون آب، بــرق، گاز و مخابرات اقدام 
کند. زمانی که جمعیت شــهر به تعداد 
مشخصی رسید برای ســهولت زندگی 
ساکنان و جلوگیری از رفت و آمد روزانه 
یا هفتگی آنان به مادرشــهر یا شهرهای 
اطراف باید امکانــات مجهز و پیش بینی 
شده ای برای شهر جدید پیش بینی شود؛ 
به عالوه شرکت عمران شهر جدید جدا 
از فعالیت های شــهرداری در ارائه صدور 

پروانه ساخت و خدمات شهری به عنوان 
توسعه گر در شــهرهای جدید و در کنار 

شهرداری حضور دارد. 

 نهادهــای حاکمیــت دولتی در 
فوالدشهر ضعیف است

در همین راســتا مدیر عامل شــرکت 
عمران فوالدشــهر اصفهــان می گوید: 
ضعف نهادهای حاکمیت دولتی از جمله 
مشکالت این شــهر است، البته طی یک 
سال گذشته بخشداری در این شهر ایجاد 
شده است، اما ساکنان شهر همچنان برای 
دریافت خدمات اداری باید به زرین شهر 
که در مجاورت فوالد شهر قرار دارد مراجعه 
کنند.  حمیدرضا شیروانی درباره تاریخچه 
شکل گیری فوالدشهر می گوید: زمانی که 
کارخانه ذوب آهن در اصفهان ایجاد شد 
برای اسکان کارکنان این مجموعه صنعتی 
فوالد شهر بنیانگذاری شد؛ پس از انقالب 
با طرح موضوع شهرهای جدید در سراسر 
کشور، فوالد شهر به عنوان یک شهر جدید 
به وزارت راه و شهرسازی تحویل می شود.

وی جمعیت فعلی این شهر را 110 هزار نفر 
عنوان می کند و می گوید: به لحاظ عمرانی 
شــرکت عمران فوالد شــهر به تنهایی 
بسیاری از خدمات را ارائه داده است، اما 
نهادهای حاکمیت دولتی هنوز به درستی 
در فوالد شهر مســتقر نشده اند، بنابراین 
این شهر به استانداردهای الزم یک شهر 

مستقل نرسیده است.
تعریف شــهر جدید و هدف از ایجاد آن 
مشخص است؛ یک شــهر جدید تفاوت 
زیادی با یک شهرک دارد. شهرک صرفا 
نقش خوابگاهی و اسکان شبانه افراد را ایفا 
می کند این در حالی اســت که یک شهر 
جدید باید همه امکانات در حد یک شهر 
اما در مقیاس خردتر را  دارا بوده و عملکرد 
مستقلی داشته باشد در غیر این صورت هر 
روز حجمی از مردم برای تامین مایحتاج 
متفاوت خود مجبور به رفت و آمد میان 
مادر شهر و شــهرکوچک محل سکونت 

خود هستند.

تیغه برشی ۶۰ تنی ماشین های حفاری خط دوم مترو وارد اصفهان شد
تیغه برشی »تی بی ام« خط دوم قطار شهری پس از ورود به اصفهان وارد شفت ورودی تی بی ام خط در 

شهرک امام حسین )ع( اصفهان شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، کاترهد یا تیغه برشی ماشین حفاری تونل خط دوم 
قطارشهری اصفهان )تی بی ام( به وزن تقریبی 60 تن و قطر نزدیک به هفت متر )6.92 متر( از طریق حمل 

بار ترافیکی وارد شهر اصفهان شد.
این قطعه که به عنوان تیغه برشی »تی بی ام« خط دوم قطار شهری اصفهان محسوب می شود، از پیمانکار حفر 

تونل خط دوم با بودجه بالغ بر 816 هزار یورو خریداری شده و قرار است بر روی دستگاه S22۷ در تونل غربی خط 
دوم نصب شود.

پس از نصب این قطعه بر ماشین حفار و با توجه به تکمیل و آماده سازی »تی بی ام« خط دوم، عملیات حفاری تونل این خط آغاز خواهد 
شد. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، حفاری تونل خط دوم متروی اصفهان از شفت ورودی شهرک امام حسین )ع( در شمال شرقی اصفهان 
به صورت دو تونله با دو »تی بی ام« به قطر ۷ متر و همچنین از ایستگاه مدرس نجفی در غرب اصفهان به صورت تک تونله با یک »تی بی ام« 

به قطر 9 متر آغاز خواهد شد.

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

شرکت های دانش بنیان با چالش های متعددی مواجه هستند

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حرکت در   
مســیر اقتصاد دانش بنیان را تنها راه توسعه کشور 

برشــمرد و گفت: اکنون در زمینه حمایت های حقوقی، زیرساختی، 
مالیاتی، بیمه، استقرار شرکت های دانش بنیان و بازاریابی محصوالت 

آنها ضعف ها و اِشکاالتی وجود دارد که باید برطرف شود.

سید مهدی ابطحی با تاکید بر این که هنوز برخی نهادهای اجرایی با جایگاه، اهمیت و 
قوانین مرتبط با این شرکت ها شناخت ندارند، افزود : معافیت هایی که در قانون برای این 

شرکت ها تصویب شد گاهی مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی صادرات و بازاریابی را دیگر مشکالت فراروی این شرکت ها برشمرد و اظهارداشت 
: بهتر است حمایت از آنها بیشتر به شکل مشــارکت در سرمایه گذاری باشد نه اعطای 

تسهیالت مالی.
وی خاطرنشان کرد : در زمان حاضر بزرگترین نیروی انسانی خالق را در منطقه خاورمیانه 
داریم که شبکه سازی به شکوفایی هرچه بیشتر آن ها کمک می کند در حالی که هنوز در 

این مورد ضعیف هستیم. 
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان استفاده بشر به فناوری را اجتناب ناپذیر دانست 

و تصریح کرد: اکنون با تحریم های ناعادالنه و محدود شدن صادرات مواجه هستیم اما علم، 
تهدید و تحریم شدنی نیست. وی بیان کرد : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در صدد ایجاد 
اکوسیستم )زیست بوم( نوآوری فعال در منطقه است، اضافه کرد : وجود شرکت دانش بنیان 

موجود و برگزاری جشنواره هایی مانند شیخ بهایی به این امر کمک می کند.
ابطحی ادامه داد : نخستین پارک علم و فناوری کشور در اصفهان ایجاد شد و اکنون 10 درصد 

شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور کشور در این شهرک مستقر هستند.
به گفته وی گردش مالی 500 شرکت دانش بنیان نوپا و رشد یافته مستقر در این شهرک 
حدود 14 هزار میلیارد ریال است که در سال گذشته حدود 13 میلیون دالر صادرات داشتند.
 شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان موســس مراکز رشد و

 پارک های علم و فناوری در کشور فعالیت اجرایی خود را از سال 1380 با هدف حمایت و 
هدایت شرکت ها و موسسات دانش بنیان آغاز کرد و اکنون حدود 500 شرکت دانش بنیان 
با اشتغال بیش از 6 هزار و 500 دانش آموخته دانشگاهی در آن مستقر هستند. شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان دارای یک مرکز رشد مقدماتی، 10 مرکز رشد فناوری و دو پارک 

علم و فناوری شیخ بهایی و ابوریحان است.
ایرنا

خـــبــــر



»نشا«؛ابتکارشهرداریدربرقراریارتباطباشرکتهایدانشبنیان
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان 

فرصتی است تا مدیریت شهری برخی از مسائل که دغدغه های شهروندان است را حل کند.
بهروز ارباب شیرانی در حاشیه چهاردهمین نمایشــگاه پژوهش و فناوری اســتان اصفهان  با بیان اینکه با 
سیاست گذاری های صورت گرفته این نمایشگاه همزمان با جشنواره کارآفرینی برگزار شد، اظهار کرد: غرفه 

شهرداری اصفهان نیز طبق سال های گذشته در این نمایشگاه به منظور ارائه آخرین دستاوردهای علمی و دانشی 
در حوزه مدیریت شهری، برپا شده است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه پژوهش و فناوری محلی برای برقراری ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و دستگاه های 
متقاضی است، ادامه داد: این نمایشگاه می تواند فرصتی فراهم آورد تا افرادی که دارای ایده و نوآوری هستند خالقیت خود را در 

معرض نمایش بگذارند و همچنین کمک می کند ظرفیت آن ها به جامعه هدف و ارگان ها شناسانده شود و بخش های متولی و اجرایی 
متناسب با اهداف و نیازهای خود از این ظرفیت ها استفاده کنند. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: طبیعتا مدیریت 
شهری نیز در حوزه های مختلف نیازهای متفاوتی دارد؛ مدیریت شهری می تواند در حل مسائل و اولویت های شهر از جمله حمل و نقل و ترافیک، 

محیط زیست، فضای سبز و غیره که دغدغه همه شهروندان نیز است، از ظرفیت و ایده شرکت های دانش بنیان استفاده کند.

نخستینجشنوارهونمایشگاهسوغاتوصنایعدستیاقوامایرانی
نخستین جشنواره و نمایشگاه سوغات و صنایع دستی اقوام ایرانی در بوستان کوثر منطقه ۱۵ شهرداری 

اصفهان گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان؛ این جشنواره با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، شهرداری منطقه ۱۵ و شرکت طلوع جهان نما ایرانیان و با حضور 

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، جمعی از مدیران و مسئوالن شهری و 
همچنین هنرمندانی از استان های مختلف و مردم هنردوست و با فرهنگ، در محل بوستان کوثر منطقه ۱۵ 

افتتاح شد. مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان در حاشیه بازدید از این جشنواره و نمایشگاه با بیان اینکه برگزاری 
چنین جشنواره هایی اقدام بسیار ارزشمندی است و باید از تمام ظرفیت ها برای معرفی هنرهای سنتی اقوام مختلف ایرانی 

استفاده کرد، گفت: هدف از برگزاری این جشنواره ها، معرفی سنت، فرهنگ و اصالت اقوام ایرانی به خصوص برای نسل جدید است که موجب 
حفظ میراث با ارزش فرهنگی و هویتی مناطق مختلف کشور و ایجاد نشاط و بالندگی مردم خواهد بود. مسعود قاسمی اظهارکرد: مایه بسی 
مباهات و افتخار است که ریشه های میراث فرهنگی ما هنوز محکم و پابرجا بوده و احیاء آیین ها و مراسم اقوام ایرانی، ما را با داشته ها و ظرفیت های 

خوب کشورمان بیشتر آشنا نموده که این خود تاثیر فراوانی در ارتقاء سطح فرهنگی مردم و نشاط و پویایی آنها خواهد داشت.

اقتصاد ایران
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 قیمت مسکن
 کاهش می یابد؟

دبیرکانون انبوه ســازان با بیان 
اینکــه پیش بینی می شــود در 
ماه های آینده همــراه با کاهش 
تولید، قیمت مسکن افزایش یابد 
راه حل کنترل بازار مسکن را ورود 
آسیب شناســانه دولت در بازار 
برای رفع موانع کسب وکار عنوان 

کرد.
 فرشــید پورحاجــت گفــت: 
همانطور که پیش بینی میشــد 
وضعیت مسکن در کشور بسیار 
پیچیده شده است و دلیل آن عدم 
سیاستگذاری مناسب برای تعادل 

بخشی به بازار مسکن است.
وی ادامه داد: بایــد بپذیریم که 
تحریم ها اثر خود را گذاشته اند، 
درست مثل همان اتفاقی که در 
سال ۹۱ پس از شروع تحریم ها 
افتاد و ساخت و ساز از حدود۱۳۰ 
میلیــون متر مربع در ســال۹۶ 
به ۵۰ میلیون مترمربع شــدت 

کاهش یافت.
پورحاجت قوانین نامناســب و 
خلق الساعه را دلیل دیگری برای 
رکود بازار مســکن عنوان کرد و 
افزود: ما خود نیز با افســارهایی 
مثل قوانیــن مالیاتــی، تامین 
اجتماعی، قانــون پیش فروش 
ســاختمان و حتی قانون نظام 
مهندســی، تحریم را تشــدید 
کردیم و بــه نوعی یک ســری 

تحریم داخلی به وجود آوردیم.
وی بــا بیــان اینکــه گام دوم 
تحریم ها از دی ماه آغاز شــده و 
باید برای مقابله بــا آن تدابیری 
اندیشیده شود، گفت: باید موانع 
کسب وکار به خصوص ماده ۶۴ 
قانون مالیات های مســتقیم از 

میان برداشته شود.
دبیر کانون انبوه ســازان تاکید 
کرد:  نباید گفته شــود که برای 
مســکن متقاضی وجــود ندارد 
بلکه به نقل از رییس کمیسیون 
عمران مجلس ۴میلیون متقاضی 
برای مسکن وجود دارد اما مسئله 
این است که این متقاضیان توان 

خرید ندارند.
وی در پاســخ به این پرسش که 
چرا با وجود ثبات بازار ارز باز هم 
سرمایه ها به سمت بازار مسکن 
روانه نشده است، گفت:با افزایش 
قیمت مســکن ایــن دالرهای 
خانگی که مردم ذخیره کرده اند 
به اندازه ای نبوده که بتوان آن را در 
حوزه مسکن سرمایه گذاری کرد.

وی با پیش بینــی اینکه قیمت 
مسکن در ماه های آتی با همین 
روند افزایش خواهد یافت، تاکید 
کرد: من کاهــش قیمتی برای 
مسکن متصور نیستم مگر اینکه 
دولت و مجلس بــا ورود به بازار 
مســکن با یک آسیب شناســی 
درســت همانند اقداماتی که در 
بازار ارز انجام داده اند قیمت ها را 

کنترل کنند.

اقتصادآنالین
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افت قیمت ها در ســال 
۲۰۱۴ باعث شــد این 
کشورها انگیزه بیشتری 
برای ایــن کار بیابند و از 
سوی دیگر دو تحول مهم 
نیز در عرصه انرژی جهان 
نگرانی های بیشتری برای 
این کشورها رقم زد که موجب انگیزه  
بیشــتر برای تنوع بخشی اقتصاد شد؛ 
نخستین عامل رشــد استخراج نفت و 
گاز از منابع غیرمتعارف و کشف منابع 
عظیمی از این منابع فسیلی و دومین 
عامل حرکت جهان به سمت انرژی های 
تجدیدپذیر و برق خورشیدی و بادی به 
عنوان جایگزین ســوخت های فسیلی 

بود.
آژانس بین المللی انــرژی در گزارش 
چشــم انداز جهانی اقتصادی کشورها 
در ســال ۲۰۱۸ میالدی،  برای برخی 
کشورهای صادرکننده نفت مانند عراق، 
روســیه، نیجریه، عربســتان و امارات 

ســناریوهایی برای این تنوع بخشــی 
مورد بررسی قرار داده است. با توجه به 
کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد رو به 
رشد و جمعیت جوان در حال رشد این 
کشورها، نیاز به متنوع کردن اقتصاد و 
کســب درآمد از منابع دیگر  و افزایش 

سطح درآمدها وجود دارد.

 اولین گام، توسعه صنایع پایین دستی
البته باید توجه داشــت انــرژی فقط 
بخشی از مشــکل نیست بلکه به گفته 
کارشناسان، بخش انرژی اگر به خوبی 
هدایت شــود و گســتره بزرگ تری از 
منابع و فناوری هــا را در بربگیرد، خود 
می تواند بخشی از راه حل نیز باشد. در 
گزارش آژانس بین المللی انرژی شش 
راهکار در این راستا بررسی شده است. 
اولین راهکار حرکت به ســمت توسعه 
صنایع پایین دســت مانند پتروشیمی 
و پاالیشــگاه با هدف افزایش ســطح 

درآمدها است.
 در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان 
نفت و گاز در روسیه و خلیج فارس در 
حال حرکت به ســمت توسعه صنایع 
پایین دســت هســتند و این توسعه 
می تواند بــه مقاوم تر شــدن اقتصاد و 
تولید ارزش افزوده بیشــتر بینجامد. 
تولیــد محصــوالت از نفت، مســئله 
زیســت محیطی نشــر آالینده در اثر 
احتراق این ســوخت ها را نیز کاهش 

می دهد. پتروپاالیشگاه  ها ) پتروشیمی 
و پاالیشگاه در مجاورت هم( می تواند 
به هم افزایی و ارزش افزوده بیشــتر و 
سینرژی مضاعف منجر شود. تقاضا برای 
محصوالت پتروشیمی در جهان حتی با 
در نظر گرفتن جنبش های جهانی برای 
کاهش مصرف پالستیک های یک بار 
مصرف و بازیافت مجدد پالستیک ها رو 

به افزایش است.
طبق بررســی های کارشناسان آژانس 
بین المللی انرژی افزایش عرضه و تولید 
ســوخت های مایع شــامل نفت خام، 
میعانات و کاهش مصرف نفت خام در 
نیروگاه ها تا حدود ۶.۵ میلیون بشکه 
در روز تا ســال ۲۰۴۰ در کشورهای 
خاورمیانه خواهد بــود که برای تحقق 
این سناریو از این میزان نزدیک به دو 
میلیون بشکه برای خوراک واحدهای 
جدید پتروشــیمی و نزدیک به ۳.۷۵ 
میلیون بشــکه در روز برای واحدهای 
پاالیشــگاهی و کمتــر از یک میلیون 
بشــکه در روز صرف افزایش صادرات 

محصوالت خام می شود.

 توسعه به سبک خاورمیانه
بــرای تحقق تنوع بخشــی اقتصادی، 
همراه با رشد تولید نفت تا سال ۲۰۴۰ 
میالدی در کشورهای خاورمیانه باید، 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی توسعه یابند  
و تنها مقدار اندکی از این رشــد تولید 

به بخش صادرات نفت خام اضافه شود. 
جایگزینی تولید فرآورده های با ارزش 
افزوده بیشتر به جای صادرات نفت خام 
از راه های کاهش نوســانات اقتصادی 
کشــورهای تولیدکننده نفت در زمان 
کاهش قیمت نفت خام اســت و باید 
در نظر گرفت تولید فرآورده با اشتغال 
و امکان رشــد صنایع پایین دستی در 
اقتصاد نیز همراه است. در این سناریو 
ســهم خاورمیانه در تولید محصوالت 
پاالیشگاهی از ۹ درصد کنونی تا سال 
۲۰۴۰ میالدی به ۱۳ درصد و سهم این 
منطقه در تولید محصوالت واحدهای 
پتروشیمی در همین بازه زمانی از ۱۳ 
درصد کنونی به۱۷ درصد می رسد. این 

کشورها به دلیل هزینه انرژی پایین تر 
در تولیــد محصوالت انــرژی بر مانند 
واحدهای پتروشــیمی و پاالیشگاهی 

دارای مزیت هستند.
هم اکنون عربســتان ســه طرح مهم 
پاالیشــگاهی در جبیــل، ینبــوع و 
جیزان هر کدام بــا ظرفیت ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز دارد که بــه زودی وارد 
مدار تولید می شــوند. ایــن در حالی 
است که شــرکت ادنوک امارات قصد 
ســرمایه گذاری ۴۵ میلیارد دالری در 
این بخش با هدف ساخت بزرگ ترین 
پاالیشگاه و پتروشیمی جهان تا سال 
۲۰۲۵ میالدی را دارد. از سویی دیگر 
شــرکت نفت کویت هدف خود برای 

ســرمایه گذاری ۲۵ میلیارد دالری تا 
ســال ۲۰۳۵ میالدی و دو برابر کردن 
ظرفیت پاالیشگاهی خود را اعالم کرده 
اســت. از جمله اهداف کویت ساخت 
پاالیشــگاه با ظرفیت ۶۱۵ هزار بشکه 
در روز در منطقه الزور است. این موارد 
گوشه ای از ده ها طرح در حال اجرا در 

این زمینه در منطقه خاورمیانه است.
براین اســاس ضروری اســت توسعه 
ظرفیت های پاالیشگاهی بویژه توسعه 
پتروپاالیشگاه ها از طریق سرمایه های 
مردمی در کشور ما نیز بصورت جدی در 
دستور کار مسئوالن قرار گیرد تا بتوان 
 در جهــت  کاهش خام فروشــی نفت 

گام های موثری برداشت. 

گریز از خام فروشی طالی سیاه؛

نگاهخاورمیانهبهتوسعهپاالیشگاهها
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بازار

کاهش قیمت شوینده ها به زودی
مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت،  معدن و تجارت گفت: با توجه به افزایش نیاز 
مردم به مواد شوینده در ماه های پایانی سال، تولیدکنندگان برای اعمال تخفیف و کاهش قیمت ها اعالم 

آمادگی کرده اند.

 »مهدی صادقی نیارکی«افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید مواد شوینده از جمله مواد پتروشیمی، امالح 
معدنی، کربنات، اسانس ها، برخی افزودنی ها و غیره وارداتی و مشمول ارز نیمایی است.

بر پایه سیاست های جدید ارزی دولت که از نیمه مردادماه امسال اجرا شد، تخصیص ارز به همه اقالم وارداتی بجز 
کاالهای اساسی و ضروری از بازار ثانویه ارز )نیما( انجام می شود.  در هفته های گذشته به دلیل تعدیل نرخ ارز، عامه 

مردم در انتظار کاهش قیمت ها هستند.  
در چنین شرایطی، مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت،  معدن و تجارت اعالم کرد: تهیه ارز نیمایی 
به دلیل نیاز واردکنندگان به پیدا کردن صراف فرایندی زمانبر است، با این حال برخی واردکنندگان به ثبت سفارش 

موفق نشده اند.
همچنین برخی دیگر با ارز حاصل از صادرات خود به تامین مواد اولیه مورد نیاز پرداخته اند. 

وی بیان داشت: در صورتی که قیمت این مواد که بخشی از آنها در بورس عرضه می شود کاهش یافته باشد، قیمت 
محصوالت نهایی نیز باید کاهش یابد.

صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: صنعت محصوالت شوینده و آرایشی کامال رقابتی است، به طوری که چند برابر نیازها 
واحد صنعتی در کشور وجود دارد و برندهای مختلف داخلی و خارجی با هم رقابت می کنند. 

به گفته این مسئول، در چنین شرایطی شرکت ها به دنبال افزایش سهم خود از بازار هستند و این مهم را از طریق کاهش 
قیمت ها و در نتیجه افزایش فروش شان دنبال می کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که مواد شوینده و آرایشی جزو ۲۵ قلم کاالی اساسی دریافت کننده ارز رسمی نیستند، مشمول 
»رصد و پایش« بوده و در صورتی که قیمت هایشان خارج از عرف افزایش یافته باشد، با گزارش مردم یا سازمان حمایت 

از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد رسیدگی قرار می گیرد.  
پیش از این رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این پرسش که »مردم می پرسند 
چرا با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت کاالها پایین نمی آید؟ « گفت: توقع کاهش قیمت باید به کاالهایی محدود شود که با 

ارز آزاد تامین می شوند؛ همچنین تاثیر زمان ثبت سفارش و تامین دوباره کاال نیز باید درنظر قرار گیرد.  
»عباس تابش« ادامه داد: بُعد روانی افزایش قیمت دالر نیز در طیف وسیعی از کاالها تاثیرگذار بوده که برگشت قیمتی 

آنها با تاثیر روانی ثبات در اقتصاد اتفاق می افتد.  
وی از انواع محصوالت میلگرد و مشتقات فوالد، لوازم خانگی، موبایل، تخم مرغ و غیره به عنوان اقالمی نام برد که بتازگی 

با کاهش نرخ ارز قیمت آنها در بازار کاهش یافته است.

طبق بررسی آژانس بین المللی انرژی با توجه به کاهش قیمت 
نفت ، تولیدکنندگان نفت برای تنوع منابع درآمدی خود باید 

صنایع پایین دستی را توسعه دهند.
از دهه ۱۹۷0 میالدی بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت و گاز 
که پیش از آن اقتصادشان کامال متکی به صادرات نفت و گاز بوده 

درصدد تنوع بخشی به اقتصاد خود برآمده اند. 

ضروری است توسعه 
 ظرفیت های

 پاالیشگاهی 
بویژه توسعه 

پتروپاالیشگاه ها از 
طریق سرمایه های 
مردمی در کشور ما 

نیز بصورت جدی در 
دستور کار مسئوالن 
قرار گیرد تا بتوان در 

جهت  کاهش خام 
 فروشی نفت 

گام های موثری 
برداشت. 

گردشگری

دنیای اقتصاد
گـــزارش

نسخه استارت آپ های 
توریسم برای رشد اقتصاد

امروز  دنیــای  در 
اســتارت آپ های 
حوزه گردشگری در 
جهان به سمت و سویی حرکت می کنند 
که هدف اصلی شان توسعه این صنعت با 
روش های خالقانه است. استارت آپ های 
ایرانی نیز در همین راســتا تاکنون بعضا 
کپی هایی موفق از استارت آپ های جهانی 
بوده اند و جایگاهی در گردشگری کشور 
به دست آورده اند؛ استارت آپ هایی که این 
روزها تالش می کنند تا از چالش هایشان از 
جمله یافتن سرمایه گذار، دریافت مجوز 
برای ادامه روند فعالیت ها و تقابل و رویایی 

با کسب و کارهای سنتی عبور کنند. 

حاال اما این استارت آپ ها از سوی پارک های علم 
و فناوری، دانشگاه ها، سرمایه گذاران ریسک پذیر 
و... مــورد حمایت قــرار می گیرند تا شــرایط 
پیش رویشان تسهیل شود. برهمین اساس نیز 
مرکز رشد و نوآوری دانشگاه عالمه طباطبایی 
تهران به حمایــت از اســتارت آپ های حوزه 
علوم انسانی و علوم اجتماعی که شاید کمتر از 
حوزه های فنی، مهندســی و... مورد توجه قرار 
می گیرد، می پردازد. این مرکز، در جدیدترین 
اقدام خود، شــتاب دهنده تخصصــی در حوزه 
گردشــگری با عنــوان »زیســت بوم فناوری 

سی ســوتک« و همچنیــن 
سامانه »ثبت ایده های استارت آپی و رویدادهای 
گردشــگری عالمه تک« را افتتاح کرده است؛ 
ســامانه ای که زمینــه همکاری پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری را با شتاب دهنده 
سی سوتک در حمایت و پشتیبانی از ایده های 
اســتارت آپی و رویدادهای حوزه گردشــگری 

فراهم می کند.

 کمرنگ کردن نقش دولت
به باور کارشناســان گردشــگری، زنده کردن 
استارت آپ های حوزه گردشگری می تواند منجر 
به ارائه نســخه های نجات بخش بــرای اقتصاد 
کشور باشد؛ این در حالی است که گردشگری 
با مشــکالت فراوانــی در حوزه بوروکراســی 
اداری مواجه اســت. اتفاقی که محمدحسین 
سجادی نیری، دبیر ســتاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت ساز معاونت علمی- فناوری ریاست 
جمهوری نیز به آن تاکید دارد. او در مراسم افتتاح 
شتاب دهنده تخصصی گردشگری »زیست بوم 
فناوری سی سوتک« و همچنین سامانه »ثبت 
ایده های استارت آپی و رویدادهای گردشگری 
عالمه تک« گفــت: »معاونت علمــی فناوری 
ریاست جمهوری به این باور رسیده که بسیاری 
از مشکالت از طرف نهادهای دولتی و حاکمیتی 
قابل حل نیست و باید از توان جامعه که بخشی از 
آن استارت آپ ها هستند، استفاده کرد. بنابراین 
یکی از فعالیت های معاونت، تســهیل فرآیند و 
ایجاد اعتماد متقابل اســت.« او در ادامه افزود: 
»ایجاد روش های جدید و آسان برای مجوزدهی 

به حوزه های گوناگون مانند میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری از جمله این اقدامات 
اســت؛ اتفاقی که می تواند باری از دوش دولت 
و ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری بردارد.« متخصصــان حوزه های 
استارت آپی معتقد هستند تالش شتاب دهنده ها 
بــرای تســهیل اســتارت آپ ها از جملــه 
استارت آپ های گردشگری خواهد بود. معاون 
فناوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
نیز در همین راســتا افزود: »شاید در سال های 
قبل نگاه کسب و کار در حوزه گردشگری وجود 
نداشت؛ اما هم اکنون این  نگاه به جد تغییر کرده 
و هم اکنــون ســازمان میراث فرهنگی مجری 
این جریان اســت.« به گفته علیرضا قلی نژاد به 
رسمیت شناختن این استارت آپ ها در پژوهشگاه 
میراث فرهنگی از جمله اولویت های برنامه هاست؛ 
چون یکی از موانع جدی استارت آپ ها به رسمیت 
نشناختن آنها در انجام فرآیندها بوده. او با اشاره 
به تعامالت قابل توجه معاونت فناوری پژوهشگاه 
میراث فرهنگی بــا معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری برای اخذ مجوزها و به رسمیت 
شناختن استارت آپ ها، عنوان کرد: »برای تدوین 
شیوه نامه و مرام نامه ها برای کارهای استارت آپی 
نیز از نماینده های تشکل های کارآفرینی بهره 
گرفتیم تا ایــن مرام نامه ها تنها بــا نگاه دولتی 
نوشته نشود.«  ســعید اوحدی، رئیس سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این مراسم، 
ضعف فعالیت های گردشگری را دلیلی دانست 
که ایران را با وجود پتانســیل های گردشگری 
از این صنعت پر ســود عقب رانده اســت: » از 
۲۵ ســال پیش به صنعت گردشگری با نگاهی 
جدی تر از گذشته توجه شده اســت؛ اما ایران 
هنوز نتوانســته خود را همــگام با جهان پیش 
ببرد.« وی با ارائه آماری از گردشگری در جهان 
گفت: »در حال حاضر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
نفر گردشگر در جهان وجود دارد که این تعداد 
تا سال ۲۰۳۰ به یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون نفر 
خواهد رسید. اما باید پرسید سهم ما از این میزان 
گردشگر چقدر اســت؟« اوحدی با بیان اینکه 
۴۰۰ مرکز فرهنگی شهرداری تهران می تواند 
در اختیار استارت آپ ها جهت رونق و گسترش 
فعالیت هایشان قرار گیرد، گفت: »استارت آپ ها 
در کشور موقعیتی است که توسعه گردشگری را 
به همراه خواهد داشت. استارت آپ ها می توانند 
رتبه ایران را از مقام ۱۱۸ در برابر ۱۴۱ کشــور 
در زمینه زیرساخت ها بهبود ببخشد. ایران در 
حال حاضر در میان ۱۴۱ کشور از نظر زیرساخت 

هتل ها در رتبه ۱۱۹ قرار گرفته است.
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نقش استارت آپ ها در گذر از نظام سنتی به بازار مهندسی کشاورزی
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشــور گفت: استارت آپ های بخش 
کشاورزی،نقش اساسی در گذر از »نظام سنتی بازار کشاورزی« به بازار مهندسی و دیجیتال دارند 

و می توانند جاماندگی این حوزه را از فرایند پیشرفت و توسعه جبران کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،شــاهرخ رمضان نژاد در حاشیه بازدید از 

نمایشگاه استارت آپی بانک کشاورزی اظهار کرد:قابلیت های دانش و فن آوری در تحول و توسعه در 
هر امری بی نظیر و بی حد و مرز است و بکار گیری دانش و فن آوری اطالعات در کشاورزی، موجب تحول 

اساسی می شود. وی گفت:نظامات بازرگانی و تجارت کشاورزی کشور در سنوات گذشته پا به پای نظامات 
تولید تجدید و توسعه نیافته است و در قیاس با حوزه تولید جا مانده و سنتی است. رمضان نژاد خاطرنشان کرد:در 

سال های اخیر ارتقا و توسعه بازار کشاورزی از اولویت ها و سیاست های اصلی وزیر جهاد کشاورزی بوده و با تعیین مجری کسب 
و کار های نوین و استارت آپ ها، توجه ویژه به آن را موجب شده است. وی یادآور شد:نظام مهندسی کشاورزی به عنوان سازمانی 
دانشی و با رویکردی دانش محور حمایت و پشتیبانی از نوآوران، کارآفرینان و صاحبان و فعالین امِر دانش گستری و انتقال، اشاعه و 

بکارگیری فن آوری های جدید در بخش کشاورزی را در اولویت برنامه های خود قرارداده است.
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 1. همیشــه حق با 
مشتری نیست.

از روز اول به ما گفته شده 
که »همیشه حق با مشتری 
است«. از ما انتظار می رود 
که تحت هر شرایطی هر 
مشتری را راضی نگه داریم، 
حتی اگر به طور مشخص این مشتریان در 
اشتباه باشند. ولی این تفکر می تواند صدمه 
ای جدی به ما، کارکنان ما و مشتریان ما 
بزند. هیچ وقت حق را تحت هر شرایطی 
به بهای کرامت خــود )و کارکنانتان( به 

مشتریان ندهید.

 2. زمان، پول است.
پول، مشتریان، ایده ها: تمام این ها منابعی 
هستند که شما همیشه می توانید مقدار 
بیشتری از آن را به دست آورید. ولی زمان 
تنها دارایی شماست که همیشه مقداری 
محدود از آن را دارید. یک راه برای اینکه 
مطمئن شوید از زمان خود بهترین استفاده 
را می برید این اســت که مقداری پول در 
هر ســاعت را به هر یک از کارهای خود 

اختصاص دهید.

از خود بپرسید: دســتمزد منصفانه برای 
کاری که انجام می دهم چقدر است؟ اگر 
کس دیگری بتواند این کارهــا را به ازای 
پول کمتری انجام دهــد، اجازه دهید آن 
را انجام دهد تا شما بتوانید روی کارهای 
ســطح باالتری تمرکز کنید که منجر به 
درآمدزایی می شــوند. به عنوان صاحب 
کسب و کار، شما تنها باید کارهایی را انجام 

دهید که فقط شما می توانید انجام دهید.
 

 3. هر پولی، پول خوب نیست.
این درسی اســت که خیلی کارآفرینان 
در اوایل حرفه خود با آن مشــکل دارند. 
وقتی کسب و کار خود را تازه به موفقیت 

می رسانید، آسان است که در دام گرفتن 
 پول از هر کســی که آن را به شــما ارائه

 می دهد بیفتید. مشــکل اینجاست که، 
همه مشتریان ارزش آن را ندارند.

 از مشــتریانی که وقت زیادی از شــما را 
می گیرند دوری کنید. مشتریانی که مدام 
انتظارات غیرمعقول دارند یا از کار کردن با 

آن ها وحشت دارید. ارزشش را ندارد!

 4. هیچ میانبر ارزانی در بازاریابی 
وجود ندارد.

خیلی از صاحبان کسب و کار که به دنبال 
توصیه هایی برای بازاریابی هستند، اغلب 
این توصیه ها را بــه خاطر »بیش از اندازه 
گران بودن« نادیده می گیرند. حقیقت این 
است که، بازاریابی ارزان می تواند برند شما 

را نیز ارزان و کم ارزش جلوه دهد.

محتوای کم کیفیت، تبلیغات ارزان و سئو 
کم هزینه شاید در کوتاه مدت برایتان در 
پول صرفه جویی کند، ولی آسیبی که به 
شهرت برند شما وارد می کند برای مدت 

زمان بسیار بیشتری باقی می ماند.

 5. تا حد امکان برونسپاری کنید.
اگر در سازمان خود کارکنان به تعداد کافی 
ندارید که حجم کاری را با آن ها تقســیم 
کنید، به برونسپاری فکر کنید. بسیاری 
از کارآفرینان متوجه شده اند که سپردن 
کار به نیروهایی بیرون از سازمان، زمانی که 
الزم است روی کارهای روتین سپری کنند 
را کاهش داده و وقت آن ها را آزاد کرده تا 

روی وظایف درآمدزا کار کنند.
 

 6. همراه با برنــد کمپانی، برند 
شخصی خود را نیز بسازید.

 بســیاری از کارآفرینان این اشــتباه را 
می کنند که ســاخت برند شخصی خود 
را فراموش کرده و فقط روی ساخت برند 
شــرکت خود تمرکز می کنند. ولی برند 
شخصی شما را از رقبایتان متمایز می کند، 
به شما اقتدار و اعتبار در زمینه کاریتان می 
دهد، و اگر شرکتتان با شکست مواجه شود 

همچنان همراه با شما باقی خواهد ماند.

 7. کار زندگی است، و زندگی کوتاه 
تر از آن است که از کار خود متنفر 

باشید.
تعادل بین کار و زندگی چیزی است که 

بسیاری از کارآفرینان با آن مشکل دارند. 
وقتی شــما راجع به کاری که انجام می 
دهید اشتیاق زیادی داشته باشید، و وقتی 
روی شادمانی تمرکز کنید )هم شما و هم 
کارمندانتان(، کار دیگر چیزی نخواهد بود 
که فقط برای کسب درآمد برای »زندگی 
واقعی« خود انجام دهید. بلکه چیزی بی 
نهایت لذت بخش و بامعنی می شــود، و 
احتمال به وجود آمدن فرسودگی ناشی از 

کار را در شما کاهش می دهد.
تونی هســیه مدیرعامل فروشگاه آنالین 

لباس Zappos می گوید:
»در حالی که در طول سال های مختلف 
صحبت زیادی راجع به جدایی کار و زندگی 
یا تعادل کار و زندگی شده، موضوع اصلی 
راجع به یکپارچگی کار و زندگی است. چرا 
که زندگی همین است، و حالت ایده آل این 
است که شما بتوانید همان کسی در خانه 

باشید که در اداره، و یا بر عکس، هستید.«

 8. افرادی را اســتخدام کنید که 
باهوش تر از شما هستند.

این واقعیت را قبول کنید: همیشه افرادی 
وجود دارند که از شما باهوش تر هستند. 
اگر به اندازه کافی خوش شــانس باشید 
که چنین آدم هایی را پیدا کنید، آن ها را 
استخدام کنید. روی مسائلی تمرکز کنید 
که شما در آن بهترین هستید، و به آن ها 
نیز این آزادی را بدهیــد که همین کار را 

انجام دهند.
دانی داچ شــخصیت تلویزیونی معروف 

آمریکایی می گوید:
»فلسفه من این است که همیشه باهوش 
ترین کســانی که می توانی را پیدا کن. 
افرادی باهوش تر از خودت را اســتخدام 

کن«
 

 9. بهترین شــیوه ها شاید برای 
مشتریان شما بهترین نباشد.

 به ویژه وقتی که کســب و کاری را شروع
 می کنید، آسان است که در این دام بیفتید 
که کاری را به ایــن خاطر انجام دهید که 
دیگران می گویند »بهتریــن راه« برای 
انجام است. مشکل اینجاست که »آن ها« 
مشتریان شما را نمی شناسند. از بهترین 
شیوه ها به عنوان نقطه شــروع استفاده 
کنید، ولی آن ها را طــوری تغییر دهید 
که نیازهای منحصر به فرد کسب و کار و 

مشتریان شما را برآورده سازد.

 10. انجام دهید.
برنامه ریزی، درســت کردن اســتراتژی 
و بررســی گزینه ها همه نقشی مهم در 
 یک کسب و کار دارد. ولی نقطه ای از راه

 می رســد که دیگر فقط باید آن را انجام 
دهید. شاید این نقل قول را شنیده باشید 
که »بهتر است کاری را ناقص انجام دهید 

تا این که هیچ کار را کامل انجام دهید.«
فلج تحلیلی یا عدم توانایی در اجرای یک 
طرح جلوی رشد، نوآوری و پیشرفت را در 
هر کسب و کاری خواهد گرفت. حتی اگر 
نتیجه کاری که اکنون انجام می دهید تا 
چند سال حاصل نشود. افراد موفق تحت 
هر شرایطی کار را انجام می دهند چرا که 
می دانند چگونه لذت و خشــنودی را به 
تاخیر بیندازند، و همین توانایی است که 

افراد موفق را افراد ناموفق جدا می کند.

این ها 10 درسی بودند که هر کارآفرین 
باید یاد بگیــرد تا بتواند کســب و کاری 
سودآور و پایدار بسازد. مطمئنا درس های 
آسانی نیستند، ولی تضمین می کنند که 
شما بهترین شانس ممکن برای موفقیت 

درازمدت را داشته باشید.

۱۰ درسی که هر کارآفرین باید یاد بگیرد؛   

تجربه های گرانبهای کارآفرینی

وقتی شما راجع به 
 کاری که انجام 

می دهید اشتیاق 
زیادی داشته باشید، 
و وقتی روی شادمانی 

تمرکز کنید )هم شما و 
هم کارمندانتان(، کار 
دیگر چیزی نخواهد 

بود که فقط برای کسب 
درآمد برای »زندگی 

واقعی« خود انجام 
دهید.

هر کارآفرینی مسیر مخصوص به خود را دنبال می کند. برای 
 برخی، رســیدن به موفقیت مالی فرایندی طوالنی، آهسته و
 رنج آور است. برای برخی دیگر، به نظر می رسد همه چیز به طرزی 
جادویی سر جای خود قرار می گیرد. البته نمی توان گفت که این 
مورد دوم نتیجه جادو است، بلکه نشانه ای مسلم از کارآفرینی 
است که اهمیت یادگیری از انطباق و رشد پیدا کردن همراه با 

کسب و کار خود است.

 
استارت آپ

خیلی از دوستان همچنان از راه اندازی کسب و کار اینترنتی ترس دارند. ترس از 
دست دادن اندک سرمایه ای که دارند. بارها در این مورد صحبت کرده ایم ولی 
بازهم دوستانی هستند که ترس از شکست دارند و فکر می کنند در کسب و 
کارشان موفق نمی شوند. دوستانی که تجربه ای ندارند و فکر می کنند در کسب 

و کارشان شکست می خورند.

در این مقاله قصد داریم در مورد این صحبت کنیم که در کسب و کار اینترنتی قرار نیست 
چیزی را از دست بدهید بلکه چیزهای زیادی را بدست می آورید. هر چه از عمر کسب و کار 

آنالین تان می گذرد چیزهای زیادی بدست 
می آورید.

 البته این مقاله به درد افرادی می خورد که قصد 
راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی کوچکی را 
دارند نه استارت آپ های چند میلیاردی! کسب 
و کارهایی مثل وب ســایت های آموزشی مثل 
همین همیار وب که با سرمایه های اندکی شروع 

به کار می کنند. 
 پس اگر شــما هم مشتاق هســتید بدانید چرا 
می گوییم در کسب و کار اینترنتی شکست معنایی 
ندارد در این گفت و گوی  کوتاه و خودمانی با یک 

صاحب وبسایت ایرانی همراه ما باشید.
وی می گوید :

 چند روز پیش با دوســتی صحبت مــی کردم که
 می گفت برای شروع کسب و کار اینترنتی ام قصد 
ندارم فعال خرجی کنم، می خواهم برای شــروع از 
سایت ساز ها و فروشگاه ساز های رایگان استفاده کنم. 
 تاکید بر این داشت که چون تجربه ای ندارم برای شروع 
 نمی توانم ریســک کنم و بــرای راه اندازی ســایت 

هزینه ای کنم.
من هم در جواب گفتم بهتر است برای شروع وب سایتی راه اندازی کنید که مال خودتان 
باشد. مالکیت وب سایتی که می خواهید روش وقت بگذارید و زحمت بکشید مهم است که 
برای خودتان باشد. از طرفی روی سایت سازهای آماده که پلتفرمی جداگانه ای دارند دست 

شما بسته است و نمی توانید در ادامه کار، گسترش اش دهید.
به این دوست عزیز گفتم یعنی واقعا اندازه ۳00 هزار تومان هم نمی توانید برای راه اندازی 

کسب و کارتان هزینه کنید؟ واقعا از دست دادن ۳00 هزار تومان فاجعه ایست برای شما؟
در جواب گفت : با ۳00 هزار تومان مگه میشه سایت راه اندازی کرد؟ من هم گفتم بله یک 

هاست و دامین + یک قالب وردپرس ۳00 تومان هم شاید کمتر شود. با این حال این دوست 
عزیزمان گفت من کال ۷00 هزار تومان دارم و دوست ندارم این ریسک را کنم و این پول 

را از دست بدهم!!!
دوســتان واقعا این مقدار هزینه و به نظرم حتی تا ۳ الی ۵ میلیون تومان هم سرمایه ای 
نیست که با از دست دادنش برشکسته شوید. واقعا از دست دادن چنین پولی شما را نابود 

نخواهد کرد!
از طرفی اگر هم چنین پولی را از دست بدهید چیزهای زیادی را بدست می آورید که در ادامه 
مفصل در مورد آن ها صحبت می کنیم. البته اصال قرار نیست در کسب و کارتان شکست 

بخورید اگر به مواردی که می گویم توجه ویژه ای داشته باشید.
بارها بر این تاکید کرده ایم که وب سایت تان را خودتان راه اندازی کنید. به نظر شما فکر 
می کنید این چه دلیلی می تواند داشته باشد جز اینکه تجربه شما در طراحی و راه اندازی 

و نگهداری وب سایت باال برود! 
همین تجربیات هستند که کسب و کار اینترنتی را لذت بخش می کند. همین تجربیات 
هستند که روز به روز چیزهای جدید و بیشتری یاد می گیرید که میلیون ها تومان می ارزد! با 
این حال خیلی از دوستان به فکر آن مقدار هزینه ای هستند که بابت شروع کسب و کارشان 
در اینترنت می خواهند بپردازند. واقعا ارزش این همه کسب تجربه به قیمت راه اندازی یک 

کسب و کار اینترنتی نیست؟
من تقریبا ۸ سالی است که در اینترنت فعالیت می کنم. در  این مدت کسب و کارهای زیادی 
داشته ام که جزو کسب و کارهای زرد اینترنتی محسوب می شدند )در مورد کسب و کارهای 
زرد به زودی مقاله ای می نویسم( که درآمد خوبی هم برایم داشتند ولی پایدار نبودند و بدون 

هدف خاصی راه اندازی شده بودند.
ولی در این یک سالی که وب سایت خودم را راه اندازی کردم تجربیات خیلی زیادی را کسب 
کردم. از تولید محتوای آموزشی گرفته تا طرز برخورد با مشتریان و ... همه این تجربیات 
گران بها را به واسطه راه اندازی این سایت بدست آوردم که میلیون ها تومان ارزش دارند. 
شاید کسی بخواهد این تجربیات را با شرکت در کالس های آموزشی حضوری بدست بیاورد 
مجبور باشد هزینه های زیادی را بپردازد. وب سایتی که با ۷0 هزار تومان راه اندازی شده االن 

میلیون ها تومان برای من می ارزد!

برترین ها
یـــادداشت
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،،

محتوای کم کیفیت، تبلیغات 
ارزان و سئو کم هزینه شاید 

در کوتاه مدت برایتان در 
پول صرفه جویی کند، ولی 
آسیبی که به شهرت برند 

شما وارد می کند برای مدت 
زمان بسیار بیشتری باقی 

می ماند.

همیار وب
یـــادداشت

چرا شکست در کسب و کار اینترنتی معنایی ندارد؟

نقش مالیات بر ارزش 
افزوده در شفافیت 

اقتصادی

بی شــک بهبود و تحــول نظام 
مالیاتی نقش اساسی در اصالح 
ســاختار اقتصادی کشور دارد، 
به همین لحاظ اصالح ساختار 
مالیاتی کشــور همــواره مورد 
توجه مســووالن نظــام بوده و 
هم اکنون نیز ایــن موضوع به 
عنوان یکی از محورهای اصلی 
طرح تحول مطرح است. هدف 
از ایــن تحوالت، دســتیابی به 
یک نظام مالیاتی نوین اســت 
که بتواند نقش موثر و مطلوبی 
در فرآیند مدیریــت اقتصادی 
کشور داشته باشد و به طور قطع 
رسیدن به شفافیت اقتصادی، 
عدالــت مالیاتــی و افزایــش 
میــزان رضایت منــدی مردم 
و مودیــان از دســتاوردهای 
چنین نظامی خواهــد بود که 
این تحــوالت در قالب طرح ها 
و پروژه هــای متعــدد، به ویژه 
طرح مالیات بــرارزش افزوده 
و طــرح جامــع مالیاتــی در 
 ســازمان امور مالیاتی پیگیری 

می شود.
مالیات بــر ارزش افــزوده که 
در حقیقــت نوعــی مالیــات 
بر مصرف می باشــد بر اساس 
 سبد مصرف خانوارها پرداخت 
می شود . طبیعتا هرخانواده که 
درآمد بیشتر دارند و به تبع آن 
مصرف آنها بیشتر است می باید 
مشارکت بیشتری در پرداخت 
مالیات داشته باشند چرا که برای 
کسب درآمد باالی خود مسلما 
میزان بیشتری از امکانات کشور 
استفاده کرده اند.می توان گفت 
مالیات بر ارزش افزوده به منزله 
میزان و ترازویی است که ضامن 
اجرای عدالت اســت و با اجرای 
این قانون می توان مطمئن شد 
که حقوق هیچ فردی در جامعه 

تضییع نخواهد شد.
یکی از کارکردهای اصلی نظام 
مالیات بر ارزش افزوده شفافیت 
در اقتصاد اســت کــه از طریق 
شناسایی زنجیره تولید و توزیع 
کاالهــا و ممانعــت از پرداخت 
مالیات های مضاعف در فرآیند 
تولید و فروش ، موجب شفافیت 
مبادالت اقتصــادی می گردد 
که این موضوع بــه تایید کلیه 
صاحب نظران اقتصادی یکی از 
ضرورت های اقتصاد کشور است.

مالیات بر ارزش افزوده موجب 
افزایش مستقیم و غیرمستقیم 
درآمدهای مالیاتی نیز می شود، 
افزایش مســتقیم درآمدهای 
مالیاتــی ناشــی از ایــن نظام 
مالیاتی به معنــی درآمدهایی 
است که به طور مســتقیم و با 
اعمال نرخ این نظام مالیاتی بر 
عرضه کاالها و خدمات حاصل 

می شود.
در کل می تــوان چنین گفت 
که مالیات بــر ارزش افزوده به 
منزله میزان و ترازویی است که 
ضامن اجرای عدالت و شفافیت 
اقتصادی اســت و با اجرای این 
قانون می توان مطمئن شد که 
حقوق هیچ فــردی در جامعه 

تضییع نخواهد شد.
بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 
گســتردگی پایــه مالیاتی که 
دارد موجــب شفاف ســازی 
نتیجــه  در  و  مبــادالت 
 شناسایی بخش اقتصاد پنهان

 می شود.

اخبار اصفهان
گــزارش
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The Fereydon Shahr Ski Resort 
is located in the high altitudes of 
the Zagros mountain range and 
lie between Chogyurt village 
and Fereydon Shahr in Isfahan 
province. This ski resort is the 
highest ski run in the central 
plateau of Iran with a base 
altitude of 2,630m from the sea 
level and maximum altitude of 
3,000m and snow depth of 1 to 
6 meters. Because of the just 
right location of the resort, this 
ski resort has the benefit of the 
perfect powdery snow coverage 
on its slopes for about five or seven 
months of a year, so everything is 
on the truck for ski enthusiasts. 
The Fereydon Shahr Ski Resort 
is equipped with separate slopes 
for beginner skiers, ski pros and 
snow tubing. This ski resort has a 
possibility of holding sightseeing 

and mountaineering tours in the 
off-season.
 The resort facilities:
The Fereydon Shahr Ski Resort 
offers a range of facilities as 
follows:
1 ski school
1 parking lot
1 on-site restaurant
1 rental shop
1 clinic
also the ski slope have been 
equipped with 1 ski beater, 2 ski 
lifts with the length of 110m for 
beginners and 970m for ski pros.
  Entrance Fee:
The entrance fee of the Fereydon 
Shahr Ski Resort is 70,000 IRR (for 
Sunday and Tuesday) and 200,000 
IRR (for Thursday and Friday) 
excluding ski lift charges. This 
complex is ready to give services 
from 2PM to 4PM on Sunday and 
Tuesday, and from 9AM to 4PM on 
Thursday and Friday.
 Is there any rental shop to rent 
the ski gear?
The ski gear rental shop is 
available at the ski resort. So all 
the ski equipment can be hired in 
the resort. The ski gear rental is 

variable, but the average amount 
is around 550,000 IRR.
 Ski instructor:
The ski instructors are available at 
the ski school to teach you how to 
ski. The rate of the ski instructor 
is variable and it costs you about 
350,000 IRR or 400,000 IRR 
per hour depends on instructor 
degree.
 Accommodations: 
The Fereydon Shahr complex 
provides some suites for stay 
skiers in ski season. Otherwise, 
you can stay at one of the hotels 
or dormitories of Fereydon Shahr, 
where it is located about 10 
kilometers in the east of the resort.
 What is the best time to go?
The ski season at the Fereydon 
Shahr Ski Resort, runs from 
December until mid-April.
 Getting there?
The Fereydon Shahr Ski Resort 
is situated about 190 kilometers 
in the west of Isfahan and it takes 
about two hours and 30 minutes. 
The main access road to the ski 
resort is Najafabad- Fereydon 
Shahr road that passes through 
the Fereydon Shahr into the resort.

Fereydon Shahr Ski Resort: Paradise Of  Skiers

Rural tourism can be a 
new source of income for 
villager

Fake silk threating future 
of Isfahan carpet
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The Al-Nabi 
Mosque: A 
Famous Mosque 
in Qazvin

The al-Nabi Mosque 
(Masjed al-Nabi, also 
known as Masjed-e 
Soltani) is a famous 
mosque in Iran’s northern 
city of Qazvin.The mosque 
has an area of about 
14,000m², and bears 
inscriptions indicating 
that Fath Ali Shah of the 
Qajar dynasty was the 
founder of the mosque.
Other sources however 
indicate that the mosque 
has been in existence since 
the Safavid period. It is now 
believed that the architect 
of the structure was Ustad 
Mirza Shirazi with the date 
of construction being 1787.
Its double layered dome 
measures 15m in inner-
diameter, with the top of 
the inner layer positioned 
at 20.83m above ground 
level, while the external 
apex is 23.25m high.There 
was formerly an elevated 
minaret flanking the 
dome, of which the French 
explorer Madame Jane 
Dieulafoy had written. The 
mosque has four iwans in 
its courtyard.

Gorgan in 
Autumn; Perfect 
Destination for 
Nature Lovers
 The city of Gorgan and its 
surrounding forests in 
northern Iran are highly 
attractive for tourists 
looking for the beauties 
of autumn.Gorgan is 
the capital of Golestan 
province, which is one of the 
three provinces bordering 
the Caspian Sea with the 
greatest environmental 
diversity.
The city is home to the most 
beautiful natural attractions 
like the mountain, desert, 
the sea, river, farm, forest, 
wetland, plain and meadow.
About four kilometers away 
from south of Gorgan, you 
can drive along a nice road 
flanked by two beautiful 
forest parks with steep 
slopes. The parks are among 
the main forest parks of the 
province for travel and 
leisure.
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“There are many capacities in the villages 
of Iran that can boost rural tourism; Rural 
tourism can be a new source of income for 
villagers and especially for peasants in 
developing countries,” a university professor 
said.
Saying that rural tourism is a kind of activities 
that provide extra income for those who have 
steady jobs like agriculture, animal husbandry, 
Mostafa Fatemi said, “Rural tourism should 
be realized as a lifestyle based on beliefs 
concerning the rural communities. The source 
of many rural attractions is the culture of 
people living in that area. Nowadays, villagers 
have to do various activities in the field of 
agriculture, animal husbandry, handicrafts, 
or services in order to make money.”“The 
reason of the most rural migration is economic 
problems, the lack of jobs and amenities in 
villages. Rural tourism can be a good way 
to prevent the unwanted immigration,” he 
added. “Rural tourism in many countries is 
a very important economic activity along 
with other economic sectors like agriculture, 
industry, and commerce. With such attitude, 
our country has propounded a plan entitled 
“village tourist destinations”; in this plan the 
villages with special conditions are identified 
as tourist destinations; so, it helps villagers 
to develop the facilities of the their area by 
attracting more tourists,” he also said.

Saying that the expensive raw materials used for 
carpet weaving have led to counterfeit products to 
enter into the markets, the head of Isfahan’s Hand-
Woven Carpet Manufacturers & Exporters Union 
(IRCPE) said, “Using these materials in hand-woven 
carpet will decrease the quality of Isfahan’s hand-
woven carpets.”
Pointing out that fine and original raw materials 
are difficult to get, Hassan Dardashti noted, “If we 
try our best, only five kilograms Chinese silk can 
be obtained throughout the city, most Russian and 
Kyrgyz silk in the markets are fake and the worst 
thing is that unfortunately they are used for carpet 
weaving; this matter will damage Isfahan’s carpet 
industry seriously in the future.” “The price of the 
main ingredients used for weaving carpets like silk 
and wool has increased significantly, but the price of 
carpet is not what it should be,” he added.“We don’t 
expect any financial assistance from the government, 
just we want them to help the manufacturers with 
long history in producing good carpets, in order 
to provide raw materials which have become 
extremely expensive and counterfeit and finally 
boost the carpet exports as well,” he continued. “If the 
producers are not supported, high-quality carpets 
will gradually be obsolete. Unfortunately, officials 
merely talk, but putting it into practice is important,” 
he said.“It has been 50th year that I am active in the 
field of handmade carpet production. The officials 
only talked about the identification of carpet, while 
my carpets have had identity document since 20 
years ago, and the identifications of our carpets can 
be modeled throughout the country,” he noted.

The Fereydon Shahr Ski Resort 
is based on the high altitudes 
of the Zagros mountain range 
and sit in the west of Isfahan 
city.

The Fereydon 
Shahr Ski Resort 
is located in the 
high altitudes 
of the Zagros 
mountain range 
and lie between 
Chogyurt village 
and Fereydon 
Shahr in Isfahan 
province. 

Lattice Working
Lattice working (Moshabbak) is a kind of 
decorative work which is performed on the 
surface of metals like gold, silver, copper 
and etc. Moshabbak means making holes. 
This word has been derived from Arabic 
infinitive of Shabaka and it means lattice 
work. Like other methods which are ap-
plied in metal industries, the antiquity of 
this artistic style goes back to the humanʼs 
first experiences realted to metals like iron 
and copper. Since primitive men found the 
formability of these metals, they could cre-
ate lasting works by the aid of their talent 
and creativity. Nowadays, lattice working 
or metal inlaid working is more prevalent in 
ISFAHAN and Tehran. It is done in the man-
ner that after selecting metal plate propor-

tional to the type of artistic work which he 
wants to make, the craftsman divides it into 
definite parts then he transfers the design 
on the metal surface by design copy maker. 
In order to prevent it from being wiped dur-
ing the cutting, he embosses the main lines 
on the metal surface by semi-shape steel 
chisel. This action, in addition to keeping 
the design, causes that jigsaw moves easily 
on the designed lines. In the next step, based 
on the thickness of used sheet and delicacy 
of design, a jigsaw proportional to the cut 
point is used. Sheets which are used for lat-
tice working can have different thicknesses 
such as 8mm sheet and thinner, 1mm sheet, 
2mm sheet and etc. Those parts of the design 
which must be cut, first are drilled by a drill 
so that the jigsaw can pass through it. Having 
cut the pieces, prepared pieces are filed and 

washed and put beside each other based on 
the original design. Different products are 
made and decorated by this method, but 
since proper space ought to exist for sawing, 
lattice working is done more on flat surfaces 
and in the next steps these pieces are riveted 
together in order tro make the desired ob-
ject. Different kinds of metal 
boxes, boards, 
censers, and 
the pieces 
installed on 
entrance 
d o o r s 
and metal 
blades on 
m o u r n i n g 
flags are made 
by this method.
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Iran’s non-oil exports in 
the first eight months of 
the Iranian year increased 
by 13 percent compared 
to the same period of 
previous year, said deputy 
head for development of 
export market of the Trade 
Promotion Organizations 
of Iran in Hamedan.‘Many 
exporters have focused on 
the 13 neighboring countries 
since the beginning of the 
Iranian year,’ said Hamid 
Zadboom.
Zadboom said that the 
Minister of Industries, 

Mining, and Trade has 
prepared a plan for that as 
well.He added that the best 
way to escape the oppressive 
sanction of the US is to 
increase non-oil export.
Touching on exports to Iraq, 
he said, ‘The export of Iran to 
Iraq was $6.4bn in the first 
eight months of last year, 
which has increased to $6.7bn 
this year.’He also said that 
other than the neighboring 
countries, the main export 
markets of Iran are China, 
India, Indonesia, Vietnam, 
and Thailand.

License 
to sell 3m 
barrels of 
oil received 
in stock 
exchange
 Iran’s Oil Minister 
stressed that 
the needed 
authorization from 
three branches of 
government has 
been taken up 
to three million 
barrels of oil sold 
in the stock market 
100% in Rials.
Arguing that the 
third phase of 
oil supply on the 
stock exchange 
may take place 
next week, Bijan 
Zanganeh pointed 
to a two-stage sale 
of oil on the stock 
exchange, and said 
that the two sales 
phases’ report 
was submitted 
to the Supreme 
E c o n o m i c 
Council of the 
three branches of 
government and a 
new license from 
the three powers 
was received for 
the new stage of oil 
sales on the stock 
exchange. 
The Minister of Oil 
stated that a notice 
on the third stage 
of oil sales will 
be issued soon, 
adding that in this 
regard, needed 
authorization from 
the three branches 
of government 
was received 
for selling three 
million barrels 
of oil in the stock 
exchange and were 
sold 100% in rials 
with the decided 
exchange rate 
system.
Referring to 
the situation of 
the selling oil 
bought in the 
stock exchange, 
Zangeneh stated, 
‘Oil buyers in the 
stock have been 
able to export 
black gold and 
there was no 
problem.’
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Iran non-oil exports up by 13 percent

In a sign US households were growing 
more worried about the economy, the 
Conference Board on Thursday said 
its consumer confidence index fell 
this month by 8.3 points to a reading 
of 136.4, the largest one-month drop 
since July 2015.
Other data released by the US Labor 
Department, however, showed the 
number of new applications for 
jobless benefits dipping in the latest 
week.
US stocks, which enjoyed a huge rally 
on Wednesday, were trading sharply 
lower after Thursday’s data, with 
the S&P 500 index down about 1.8 
percent early in the afternoon. Prices 
of US Treasuries were higher, while 
the US dollar was weaker against a 
basket of currencies.
US stock prices have plunged in 
December as investors worried the 
US economy could face headwinds 
due to the global economic slowdown. 
Adding to those concerns on 
Thursday was data showing earnings 
at China’s industrial firms dropped in 
November for the first time in nearly 
three years.
Whipsawing financial markets could 
lead to further drops in consumer 
confidence, which could eventually 
make consumers more shy about 
spending, said Stephen Stanley, chief 
economist at Amherst Pierpont 
Securities.
“It will definitely be worthwhile 

to keep a close eye on the various 
measures of consumer attitudes,” 
Stanley said.
The drop in consumer confidence 
in December was mostly fueled by 
falling measures of expectations, 
with more people expecting jobs will 
become more scarce.
The labor market, however, appears 
to still be strong. Initial claims for state 
unemployment benefits dropped 
1,000 to a seasonally adjusted 
216,000 for the week ended Dec. 22, 
the Labor Department reported.
Initial claims have now fallen in three 
of the last four weeks and are just 
above the 49-year low of 202,000 
reached in the week ended September 
15.
After several years of near-steady 
falls, claims trended higher between 
mid-September and mid-December, 
prompting concern the US economy 
was losing momentum.
It remains unclear how much of that 
increase was related to the difficulty 
government statisticians have in 
adjusting the claims data for seasonal 
swings. Economists polled by Reuters 

had forecast claims increasing to 
217,000 in the latest week.
The latest claims data “signals 
improvement in the labor market 
relative to a few weeks ago, but 
softening in conditions relative to a 
few months ago,” said Daniel Silver, an 
economist at JPMorgan.
Worries about the economy have also 
been stoked by signs of weakness in 
the housing market.
US home prices rose just 0.3 percent 
in October, leaving the year-over-year 
increase at 5.7 percent, the smallest 
gain in more than two years, data 
from the US Federal Housing Finance 
Agency showed on Thursday.
A report on new home sales in 
November will not be released on 
Thursday as previously scheduled 
due to a partial shutdown of the 
federal government.
The Federal Reserve raised interest 
rates last week for the fourth time 
this year, but forecast fewer rate hikes 
next year and signaled its tightening 
cycle is nearing an end in the face 
of financial market volatility and 
slowing global growth.

Iran, Iraq to cooperate 
in energy, water, sewage 
treatment: Min
 Minister of Energy Reza Ardakanian said Iranian 
private sector will have a lion’s share in Iraq 
electricity, power generation, power network 
reconstruction, water and sewerage projects.
‘More than 65 percent of energy producers in 
Iran are in private sector and will have a lion’s 
share in implementation of the MoU,’ said Ar-
dakanian in a joint press conference with Iraq’s 
Minister of Electricity Luay Al Khateeb after 
inking a Memorandum of Understanding (MoU) 
with his host on Thursday for joint energy coop-
eration.
Ardakanian said he had also discussions with 
Iraqi Minister of Construction and Housing 
Bangen Rekani for water and sewage treatment 
cooperation and, private sector can have active 
presence in the field as well.
To a question to what extent electricity and gas 
were exported to Iraq, Al Khateeb said overall, 
up to 4,000 megawatts per hour electricity is 
purchased from Iran.
He said the amount fluctuates in different sea-
sons as it reaches its climax in the hot season.
He noted that the prospect of Iran-Iraq energy 
relations are promising.

Tehran, Islamabad sign int’l 
transportation MoU
Iran and Pakistan signed a memorandum of 
understanding (MoU) on road transportation 
after two days of intense talks.
According to the Road Maintenance and 
Transportation Organization’s (RMTO) 
website, the talks stressed the growing trend 
of cooperation in the international road 
transportation between the two countries to 
support sustainable economic growth. 
Given the target set for increasing exchanges 
from one billion dollars to five billion dollars, 
both sides underlined pursuing decisions made 
during the ninth meeting of Joint Iran-Pakistan 
Working Group.
The meeting was held in Islamabad in 2016.
Director General of RMTO’s Office for 
International Transit and Transportation Reza 
Nafisi who headed Iranian delegation stressed 
the need for operationalizing TIR Convention (a 
multilateral treaty that was concluded at Geneva 
on 14 November 1975 to simplify and harmonize 
the administrative formalities of international 
road transport) and CMR Convention.
Head of the Pakistani delegation Asghar Altafi, 
for his part, hailed Iran’s capabilities such as 
access to six Central Asian markets, saying 
that Pakistani tradesmen are interested in 
cooperation with the Iranian partners.

A measure of US consumer confidence posted 
its sharpest decline in more than three years in 
December, rattling investors already nervous 
about the prospect that a global economic 
slowdown was spilling over into the United States.

Drop in US consumer confidence stokes fears 
of economic slowdownnews

 Iran says private exporters had 
no problem selling its oil
Iran said on Wednesday private exporters have had “no 
problems” selling Iranian oil, and 3 million barrels of 
crude could be sold soon to non-government traders, 
state media reported, despite U.S. sanctions targeting 
Tehran’s oil sales.
Iran began selling crude oil to private companies for 
export in late October, just ahead of U.S. sanctions 
on sectors including oil which came into effect in 
November.
“Those who bought oil on the bourse have been able to 

export and there have been no problems in this regard,” 
the state news agency IRNA quoted Oil Minister Bijan 
Zanganeh as saying without giving further details about 
the exports.
After reimposing the oil sanctions, Washington 
granted exemptions to eight countries allowing them 
to temporarily continue buying Iranian oil.
Iran, where crude oil trade is state-controlled, sold 
280,000 barrels of crude oil to private companies on 
an energy exchange in October, followed by 700,000 
barrels in November, as part of an export plan to beat 
U.S. sanctions.
Zanganeh said a state economic body had approved the 

sale of up to 3 million barrels 
of oil in a third round of 
sales to private exporters.
“A buyer can choose to 
pay with hard currency 
or rials for the crude oil 
on the bourse,” Zanganeh 
said, adding that details of 
the sales would be announced 
soon.
The United States began reimposing sanctions against 
Iran after withdrawing in May from a multinational 
2015 Iran nuclear accord.

Worries about 
the economy 
have also been 
stoked by signs 
of weakness 
in the housing 
market.

Iran foreign debt to drop to 
$9.3bn by year end: World 
Bank
According to the latest World Bank figures, 
at the end of the current Iranian year (end-
ing Mar. 21, 2019) Iran’s foreign debt will 
reduce to $ 9.3 billion while the country’s 
oil exports are estimated at 1 million bpd 
next year.In its latest assessment of the 
economic situation in Iran, the World Bank 
has predicted that Iran’s economic growth 
rate under the US sanctions will fall to 1.6% 
at the end of 1397.
Based on World Bank figures, Iran’s agri-
cultural sector will grow by 3.5% this year 

and services will grow by 2.9%, but the 
industry sector will have a negative growth 
of  7 percent.The private consumption will 
decrease by 0.6% while the government 
consumption will also drop by 1.7%.Iran’s 
exports are predicted to drop by 11.9% 
this year while imports will drop by 27.1%.
The World Bank has also predicted that the 
inflation rate will rise to 23.8% next year.
According to the report, Iran’s current ac-
count balance of GDP will remain positive 
this year, reaching 0.6% of GDP, but the 
government’s financial balance will  be - 
4.7% of GDP.The international body has 
further predicted minus 3.7% growth for 

Iran economy next year.
Iran’s oil exports will reach 1.5 million bar-
rels a day at the end of this year and drop to 
1 million barrels a day next year, according 
to the World Bank.Iran’s oil production will 
decline from the current level of 3.3 million 
barrels a day this year to 2.8 million barrels 
per day in 1398.The World Bank has also 
estimated an average oil price of $65 bpd 
next year, while the current account bal-
ance of Iran will drop to zero.Iran’s foreign 
debt is predicted to be $9.3 billion this 
year and $10.1 billion next year. Last year, 
Iranian foreign debt was reported to stand 
at $10.9 billion.



Syrian Forces Enter Key Area of 
Manbij, Raise Syria Flag
The Syrian army entered the key northern city of 
Manbij for the first time in six years Friday, media 
reports said.
The announcement came moments after Syria's 
Kurdish militia, left exposed by a US pledge to pull 
out its own troops.
Meantime, Reuters reported that Syrian Troops 
have raised Syrian flag in Manbij.
Earlier, the Syrian Kurdish YPG troops called on 
the government of President Bashar al-Assad on 
Friday to take control of Manbij to protect the town 
from the threat of Turkish attacks.
The YPG, which Turkey regards as a terrorist 
group and has vowed to crush, said its fighters had 
previously withdrawn from Manbij to fight Daesh 
(also known as ISIL) in eastern Syria.
Bahrain Reopens Embassy in 
Syrian Capital
 Bahrain announced early Friday that it is 
reopening its embassy in Syria’s capital Damascus.
The move follows a seven-year hiatus, the 
country’s Foreign Ministry said in a statement on 
its website.
Noting the keenness of Bahrain on the 
continuation of relations with Syria, the ministry 
said the Syrian embassy in Bahrain’s capital of 
Manama is also operational and flights between 
the two countries are set to resume, Anadolu 
Agency reported.
In 2011, the Kingdom of Bahrain closed its 
embassy in Damascus.
The move by Bahrain comes hours after the United 
Arab Emirates’ decision to reopen its embassy in 
Damascus.
According to media reports, restoration work is 
now underway at the embassy, suggesting that 
ties between Damascus and Abu Dhabi may soon 
be restored.
In November, Syria said it would welcome moves 
by any Arab state to reestablish formal relations.
Saudi-led coalition violates 
ceasefire agreement 64 times in 24 
hours
A ceasefire agreement between Yemeni forces 
and the Saudi-led coalition was violated 64 times 
in 24 hours by the coalition forces, Spokesman for 
Yemeni Armed Forces Brigadier General Yahya 
Saree said on Friday according to Yemen’s Saba 
news agency.
The violations occurred while the Yemeni side 
continued to uphold the ceasefire agreement, the 
Yemeni General said. 
Saree added that the coalition forces have 
launched 51 attacks on residential areas. 
The warring sides in Yemen agreed on a ceasefire 
on December 13 following a week of negotiations 
in Stockholm. 
The ceasefire agreement came into force since 
December 18, but the Yemeni officials have 
criticized the Saudi-led coalition for repeated 
violation of the agreement.

Pak analyst slams anti-Iran rhetoric

He said that two US think 
tanks in their reports 
have alleged that Iran 
is developing nuclear 
weapons, which is 
absolutely a false allegation. 
He said these kinds of 
reports against peaceful 
nature of Iran’s nuclear 
program are not a new thing. 
“Such reports are basically 
part of US and the Zionist 
regime’s agenda against 
Iran. If the US is that 
much afraid of Iran’s 
nuclear weapons, then 
why it had quit the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) to please 
the Zionist regime without 
giving a thought to the 

consequences of such 
decision,” the columnist said.
He added that during Barack 
Obama’s tenure there was 
some kind of friction in US-
Zionist regime ties however 
the later was still getting 
economic assistance from 
the US. 
Anjum Asif said that all 
American reports against 
Iran nuclear programs are 
baseless, as the International 
Atomic Energy Agency 
(IAEA) in its reports has 
confirmed peaceful nature 
of Iran’s nuclear program 
many times.
“The basic objective of such 
negative reports is to put 
pressure on Iran and the US 

and the Zionist regime are 
trying their utmost to isolate 
Iran,” he said.The analyst 
added that France and 
Germany are also pursuing 
the same policy against Iran, 
adding that both countries 
should be ashamed of their 
actions as without their 
support the Zionist regime 
could not become a nuclear 
power. He said that France 
has given advanced missile 
technology to the Zionist 
regime which had helped 
the illegal state to develop 
ballistic missiles. 
He said why any think tank in 
the world has not published 

any report on threats of 
the Zionist regime’s 250 
nuclear weapons. He said 
that supporters of the Zionist 
regime are aware of the fact 
that how much dangerous 
are the nuclear weapons of 
the illegitimate state for the 
region.
He said that after withdrawal 
of the US from JCPOA, Iran 
can resume its peaceful 
nuclear activities without 
any objection. He added that 
elimination of the Zionist 
regime’s nuclear weapons 
should be the top priority as 
they pose a serious threat to 
the world peace.

US Dare Not Even Speak 
of Military Option against 
Iran: IRGC Commander
 Commander of the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) Major General 
Mohammad Ali Jafari praised Iran’s 
defense might and said the Islamic 
Republic has become so powerful that 
the US administration dare not even 
speak of the military option against 
Iran.
“We have distanced ourselves from 
security threats for years and no 
superpower even dreams about 
invasion (on Iran),” Major General 
Jafari said in a speech on Thursday 
night.

“They (superpowers) are extremely 
afraid of clashing with Iran, and they 
are aware of its consequences and the 
braveries of our fighters and martyrs,” 
he added.
“Comparing the US’ current power to 
40 years ago, we see that as Leader of 
the Islamic Revolution has said, the 
US power is declining and today they 
admit their weakness against Iran,” 
the commander noted.Major General 
Jafari went on to say that the Iranian 
power has reached a level that the US 
even dare not even speak of the military 
option against the country.
The remarks came as tensions between 
Iran and the US have escalated since US 
President Donald Trump walked away 

from the 2015 nuclear deal between 
Iran and world powers in May and 
re-imposed sanctions on the Islamic 
Republic.US officials have repeatedly 
claimed that they aim to cut Iran’s oil 
exports to zero.
Following the US exit from the nuclear 
deal, Iran and the remaining parties 
launched talks to save the accord.
Trump on August 6 signed an executive 
order re-imposing many sanctions on 
Iran, three months after pulling out of 
the Iran nuclear deal.
He said the US policy is to levy 
“maximum economic pressure” on 
the country.The second batch of US 
sanctions against the Islamic Republic 
took effect on November 4.

Senior Pakistani analyst says reports casting doubts on peaceful nature 
of Iran’s nuclear program are pack of lies and part of the US and Zionist 
regime’s agenda against the Islamic Republic of Iran.Anjum Asif in his 
article published in daily Ummat said why the world is silent on the 
nuclear weapons of the Zionist regime which should be eliminated at 
the earliest.

 Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Bahram Ghasemi lashed out at US 
President Donald Trump for his recent visit 
to Iraq, describing it as an undiplomatic 
trip that disrespected Iraq’s national 
sovereignty.
“As Mr. Trump himself said in his address 
to the US military in Iraq’s Ein al-Asad … 
he is now forced to visit one of the regional 
countries in a totally secret way, or in other 
words in a ‘sneaky’ manner, and with 
tightest protective-security measures,” 
Ghasemi said in a Friday statement.

This comes despite Washington’s 
growing interferences in regional affairs, 
thousands of billions of dollars it wasted, 
and the heavy and irrecoverable price 
paid by American people for the US’ 
illegal and illegitimate presence in the 
region,particularly in Iraq, he added.
Ghasemi  stressed that the visit has sparked 
the criticism of experts, indifference of Iraqi 
officials, and opposition of the Iraqi nation.
The spokesman then severely criticized 
Trump’s meddlesome and opportunist 
remarks in Iraq and said “regional 

governments and nations will never allow 
aggressive and despicable outsiders to sow 
seeds of division among them.” 
According to Ghasemi, it was the vigilant 
nations of the region – not the rapacious 
US and its staunch support of terrorism 
– which managed to suppress terrorist 
groups created, equipped and financed by 
the US and the Zionism.
The regional nations routed terrorists by 
understanding the situation in the right 
time and synergizing their material and 
spiritual powers, he noted.

Ghasemi 
said undoubtedly all 

regional states will soon come to the 
conclusion that their region’s stability and 
security will only be achieved by relying on 
their domestic, regional and international 
resources and capacities. 

Trump’s sneaky visit to Iraq disrespect for its national sovereignty
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Iran is to build a movable 
railway bridge over the 
Arvand River as part 
of the 35-kilometer 
S h a l a m c h e h - B a s r a 
railway project for 
linking Iran-Iraq railway 
network.
Director General of the 
Railway and Technical 
Structures Department 
at the Islamic Republic 
of Iran Railways (RAI) 
Mohammad Mousavi 
made the remarks in 
Khouzestan Province 
on Thursday while 
inspecting provincial 
railway.
Mousavi said Iraqi 
railway network will 
link Iranian cities of 
Khorramshahr and 
Abadan to Basra and 
continue up to Imam 
Khomeini Port.
He said the two sides are 
trying to check influence 
of sanctions on the 
project.
The project is said to cost 
2.22 billion rials and 
once implemented will 
link Iranian railway to 
Syria through Iraq.
Russia to host 
summit of Syria 
truce guarantor 
countries early 
2019
 Russia will host Putin-
E r d o g a n - R o u h a n i 
summit within the 
format of Astana 
peace talks on Syrian 
settlement in early 2019, 
according to Russian 
Deputy Foreign Minister 
Mikhail Bogdanov.
The leaders of the 
Astana trio (Russia, 
Turkey and Iran) 
will meet in Russia 
at the beginning of 
2019, Russian Special 
Presidential Envoy 
for the Middle East 
and Africa and Deputy 
Foreign Minister Mikhail 
Bogdanov told reporters 
on Friday.
"The Russia-Turkey-
Iran summit will be 
held in Russia at the 
beginning of next year," 
he was quoted by TASS 
as saying.
"Now it is our turn to 
host the summit of the 
guarantor countries. 
It is due to take place 
tentatively during 
the first week of next 
year, that depends on 
the presidents’ work 
schedule," Bogdanov 
noted.

Iran to build 
movable bridge 
over Arvand 
River for 
connection 
with Iraq

Iran
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 Azerbaijan Foreign 
Ministry: Unilateral 
economic sanctions 
caused humanitarian 
crisis in world
Azerbaijan Republic's Foreign Ministry 
said on Thursday that the interference 
of regional and global powers in other 
countries’ affairs and unilateral economic 
sanctions have caused humanitarian crisis 

in the world.
Azerbaijan Foreign Ministry: Unilateral 
economic sanctions caused humanitarian 
crisis in world
In a report on the occasion of end of the 
year 2018, it double standards on the 
norms of international law, military 
conflicts, ethnic differences and growing 
disputes between regional and global 
power have fanned flames of tension in 
international relations.
In 2018, Azerbaijan Republic has 
promoted its ties with the neighbors on 

the basis of mutual respect in the political, 
economic and cultural fields, it said.
Azerbaijan's Foreign Ministry has 
described Iranian President Hassan 
Rouhani's and Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif ’s visits to the 
country in 2018 as major events for Baku.
The report has also declared hosting 
first meeting of quadrilateral meeting of 
Azerbaijan, Iran, Turkey and Georgia’s 
foreign ministers as well as trilateral 
meeting of Azerbaijan Republic, Iran 
and Turkey’s foreign ministers as among 

other major 
occasion in 
2018.
S i g n i n g 

Convention 
of Caspian 
Sea Legal 
R e g i m e 
was also a 
step forward i n 
line with promoting cooperation among 
Caspian Sea littoral states, it said.

Anjum Asif 
said that all 
American 
reports against 
Iran nuclear 
programs are 
baseless, as the 
International 
Atomic Energy 
Agency (IAEA) 
in its reports 
has confirmed 
peaceful 
nature of 
Iran’s nuclear 
program many 
times.

Iranian Army strongly 
protecting eastern borders: 
Cmdr.
The Iranian Army is strongly protect-
ing the eastern borders of the country, 
according to the commander of ground 
forces of the Army.
Speaking to the Islamic Republic News 
Agency (IRNA) on Thursday, Brigadier 
General Kiumars Heydari said that the 
forces of the Iranian Army have been 
deployed on the joint borders with Af-
ghanistan. 

He said that the deployment of forces is 
aimed to bolster security at these parts 
of the Iranian border. 
Noting that all the Iranian borders enjoy 
full security, the commander said that 
there are no border threats facing the 
country. 
Heydari also made it clear that the pres-
ence of Army forces along the eastern 
borders of the country does not mean 
that there are security threats at those 
borders. 
The Iranian Army has been tasked with 
maintenance of security along the bor-

ders and therefore it has an active pres-
ence at the borders, he said. 
Chief of Staff of the Iranian Armed Forces 
Major General Mohammad Baqeri said 
earlier that the ground force of the Army 
has been tasked with guarding the joint 
border with Afghanistan. 
He expressed concern about some in-
security in Afghanistan which he said 
could affect the joint borders with Iran 
and said that with the deployment of the 
ground force of the Army and the neces-
sary planning, “we hope we will have the 
safest borders at this part.” 



US Dare Not Even Speak of Military 
Option against Iran: IRGC Commander

Lake Urmia surface area increases by 26cm
Lake Urmia’s surface area has increased by 26 centimeters on Thu. 
compared to the same period last year, according to Farhad Sarkhosh, 
the head of Urmia Lake Restoration Project.
Sarkhosh maintained that the surface area of Lake Urmia in northwest 
Iran reached 1,270.54 centimeters on December 27, which shows a 
26cm increase compared to the same period last year.
He added that the surface area has had a 52cm increase compared to the 
lowest registered figure. He noted that the surface area has increased by 8cm compared to ten 
days ago.
Sarkhosh also noted that the lake now covers 2.47 sq. km of waterbed as of Dec. 28, which 
indicates a 313 sq. km expansion on the same date of last year. 

According to the 
following year’s 
budget bill Iran is 
going to increase its 
non-oil export by 
50%, said a member 
of the Parliament’s 
Commission on 
Plan, Budget and 
Calculations.‘I hope 
that the non-oil 
will increase next 
year,’ said Hamid-
Reza Hajibabaee.
He said despite 
the attempts made 
by the US, Iran 
exported 2.5 million 
barrels of oil a day 
in the first 6 months 
of the Iranian year.
Hajibabaee also 
said that Iran has 
a great capacity to 
cooperate with its 
neighbors.
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As expected, a -12week intervention consisting 
of bicycle exercise decreased visceral 
abdominal fat in obese adults. But remarkably, 
this effect was abolished in participants who 
were also treated with tocilizumab, a drug that 
blocks interleukin6- signaling and is currently 
approved for the treatment of rheumatoid 
arthritis. Moreover, tocilizumab treatment 
increased cholesterol levels regardless of 
physical activity, Medical Xpress reported.
"The take home for the general audience 
is 'do exercise,'" says first author Anne-
Sophie Wedell-Neergaard of the University 
of Copenhagen. "We all know that exercise 
promotes better health, and now we also 
know that regular exercise training reduces 
abdominal fat mass and thereby potentially 
also the risk of developing cardio-metabolic 
diseases."
Abdominal fat is associated with an increased 
risk of not only cardio-metabolic disease, 
but also cancer, dementia, and all-cause 
mortality. Physical activity reduces visceral 
fat tissue, which surrounds internal organs 
in the abdominal cavity, but the underlying 
mechanisms have not been clear. Some 
researchers have proposed that a "fight-or-
flight" hormone called epinephrine mediates 
this effect. But Wedell-Neergaard and co-
senior study author Helga Ellingsgaard of 
the University of Copenhagen suspected that 
interleukin6- could also play an important 
role because it regulates energy metabolism, 
stimulates the breakdown of fats in healthy 
people, and is released from skeletal muscle 
during exercise.
To test this idea, the researchers carried out 
a -12week, single-center trial in which they 
randomly assigned abdominally obese adults to 

four groups. A total of 53 participants received 
intravenous infusions of either tocilizumab or 
saline as a placebo every four weeks, combined 
with no exercise or a bicycle routine consisting 
of several -45minute sessions each week. 
The researchers used magnetic resonance 
imaging to assess visceral fat tissue mass at the 
beginning and end of the study.
In the placebo groups, exercise reduced visceral 
fat tissue mass by an average of 225 grams, 
or 8 percent, compared with no exercise. But 
tocilizumab treatment eliminated this effect. In 
the exercise groups, tocilizumab also increased 
visceral fat tissue mass by approximately 278 
grams compared with placebo. In addition, 
tocilizumab increased total cholesterol 
and "bad" low-density-lipoprotein (LDL) 
cholesterol compared with placebo, in both 
the exercise and no-exercise groups. "To our 
knowledge, this is the first study to show 
that interleukin6- has a physiological role in 
regulating visceral fat mass in humans," Wedell-
Neergaard says.
The authors note that the study was exploratory 
and not intended to evaluate a given treatment 
in a clinical setting. To complicate matters, 
interleukin6- can have seemingly opposite 
effects on inflammation, depending on the 
context. For example, chronic low-grade 
elevations of interleukin6- are seen in 
patients with severe obesity, type 2 diabetes, 
and cardiovascular disease. "The signaling 
pathways in immune cells versus muscle 
cells differ substantially, resulting in pro-
inflammatory and anti-inflammatory actions, 
so interleukin6- may act differently in healthy 
and diseased people," Wedell-Neergaard 
explains.
In future studies, the researchers will test 
the possibility that interleukin6- affects 
whether fats or carbohydrates are used to 
generate energy under various conditions. 
They will also investigate whether more 
interleukin6-, potentially given as an injection, 
reduces visceral fat mass on its own. "We 
need a more in-depth understanding of this 
role of interleukin6- in order to discuss its 
implications," Wedell-Neergaard says.

More than 400,000 Apple Watch wearers have enrolled 
in a Stanford University-led study to determine how 
accurately the wearable technology detects the condition.
"It's a unique study that is driven by consumers," said 
Dr. Matthew Martinez, chair of the American College of 
Cardiology's Sports and Exercise Cardiology Council. "I 
think it's going to give us a lot of great information."
At least one person says the Apple Watch already has 
alerted him to the potentially dangerous irregular 
heartbeat, Phys reported.
Ed Dentel, a -46year-old man from Richmond, Va., 
updated the software on his Apple Watch earlier this 
month and was shocked when its ECG app immediately 
pinged him, he told ABC News.
"The application on the launch sounded off right away 
with atrial fibrillation—not something I've ever heard 
of, but since I'm in pretty decent health and never had a 
problem before, I didn't give it much thought," Dentel said. 
"I figured something was glitchy, so I set everything down 
and turned in for the night."
The watch pinged again when Dentel put it on over 
breakfast the next morning. He drove to a nearby urgent 
care center, where doctors confirmed the watch's report.
"I was dealing with a case of atrial fibrillation that I never 
knew I had and probably wouldn't have known anytime 
soon," Dentel said.
A-fib occurs when abnormal electrical impulses causes 
the top chambers of the heart, the atria, to quiver and 
spasm.
Blood can pool in heart chambers affected by a-fib, 
increasing the risk of stroke-causing blood clots. People 
with a-fib often are prescribed blood thinners.
Apple says its watch contains optical sensors and built-
in electrodes that measure your blood flow and the 
electrical signals from your heart. The U.S. Food and 
Drug Administration in September announced that it 
had cleared two medical apps created by Apple to work 
on the watch.
But the device is not sophisticated enough to detect more 

complex heart problems, said Dr. John Rumsfeld, the 
American College of Cardiology's chief innovation officer.
"It's not going to tell you whether or not you're having a 
heart attack or stroke. It's not going to predict whether 
or not you're going to get heart disease later in life," 
Rumsfeld said. "It's not meant to go beyond your heart 
rhythm."
Further, anyone who gets a troubling reading from the 
watch needs to see their doctor for further assessment, 
he added.
"We are going to have to confirm it," Rumsfeld said. "This 
is not a medical device. This is a consumer health device. 
It could give you a signal, but that won't mean you have a 
problem. You will have to get it checked out."
However, both Martinez and Rumsfeld believe that the 
Apple Watch is a harbinger of things to come, in terms of 
wearable technology that helps track your health. The 
watch costs anywhere from 400$ to 500$.
"If you have Apple go into the digital health marketplace, 
that's a huge splash," Rumsfeld said. "I think this is a major 
moment in consumer digital health history. We'll look 
back and say this was just the beginning."
Patients already are bringing in readings from their 
Apple Watch for interpretation by a doctor, said Martinez, 
associate chief of cardiology for the Lehigh Valley Heart 
Institute in Allentown, Pa.
"I see a lot of athletes in their middle ages who are 
bringing in the data and saying what does this beat mean, 
the alarm sounded, what does this mean," Martinez 
said. "How we handle that volume of phone calls is 
overwhelming sometimes."
Those queries highlight one of the potential downsides of 
wearing a portable ECG, Martinez said.
"The flip side of this is I think there's going to be some 
anxiety that comes with this," Martinez said. "The 
constant feedback you will get can provide some anxiety 
to folks."
On the other hand, such devices could provide valuable 
information to doctors, Rumsfeld said.
For example, the watch could be used to track how often a 
person is being affected by a-fib.
"That could be very helpful for us, because we don't 
otherwise have a sense how often they're going in and 
out of rhythm," Rumsfeld said. "This could be a tool for the 
management of patients with atrial fibrillation."
Martinez will soon be able to tell you himself what it's like 
to get these readings—Santa brought him an Apple Watch 
of his own for Christmas.

Signaling Molecule Plays Critical Role in 
Reducing Belly Fat in Humans

Hand Watch Congaing Simple ECG Can 
Spot Dangerous A-Fib

A simple hand watch containing simple 
electrocardiogram (ECG) can track your 
heart rhythm and detect the presence of atrial 
fibrillation ("A-fib"),"), an irregular heartbeat 
that increases your risk for stroke and heart 
failure.

A signaling molecule called interleukin6- plays a critical 
role in tackling annoying belly fat, researchers report.
Some of you may have made a New Year's resolution to 
hit the gym to tackle that annoying belly fat. But have 
you ever wondered how physical activity produces this 
desired effect?

Abdominal fat is 
associated with 
an increased 
risk of not 
only cardio-
metabolic 
disease, but 
also cancer, 
dementia, 
and all-cause 
mortality. 
Physical activity 
reduces visceral 
fat tissue, which 
surrounds 
internal organs 
in the abdominal 
cavity, but the 
underlying 
mechanisms 
have not been 
clear. 
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